
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



7 











ΠἰαΠΖθα Ὁ. (ὡοοσίο 



ὀῥ"ιε διδεῖ 6 ΘΙδ ζεσίσπεπξ 

ΤΗΕ ΒΟΝΟΒ, ΗΥ̓́ΜΝΘ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΥΕΗΞ 

ΟΕ ΤῊΗΒ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ' 



ΤΗΝ ΒΤ ΌΕΝΤ᾽ 5 ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 
ΤΟΘΙΟΑΙῪ ΑΝῸ ΟΗΒΟΝΟΙΟΟΘΙΟΛΙ͂Υ 

ΑΒΒΑΝΟΞΒῸ ΑΝῸ ΤΕΑΝΒΙΑΤΈΕΡ 

ΒΥ 

ΓΟΗΑΒΙΕῈΒ ΕΟΘΤΕΒ ΚΕΝΊ, Ρη.Ὁ., 1Ὁ1ιτ. Ὁ. 
ἭΟΟΙΒΕΥ ῬΒΟΡΕΒΒΟΕ ΟΥ̓ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΚΙΤΕΈΒΑΤΟΌΞΒΕ ΙΝ ΎΥΛΙΞΒ ὈΝῚΥ ΚΗΒΙΤΥ 

ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΈΝΥ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ 

Ι. Ναδγγαίϊνος οὔ {πὸ Βοχζίπηΐη σε οἵ ἤσοῦτγον Ηϊἰκξίοεγ. (Νοι Πεαάψ.) 

Ιωἰϊτοάδευοιίοη. Τμα Βοερίππίηρε οὗ υχδη Ηἰϊδίοτν. Τιδαϊιοηδὶ 
Αποοοῖοι οὗ δα Βεῦτεν9. Ποϊνογαηςο οὗ ἴδε Ηδσῦτον δ ἔγοπι αἱ 
Ταῖς οἵ ἰιῆς Ηεῦτενε ἰη ἰδς ΤΣ ΠΟΈΓΘΕΙΡ διὰ Ἑδεὶ οὗ ἰδ δοτάδῃ. 
αᾳυεοῖ δΔηὰ ϑειιοπρεηὶ οὗ Οδῆδδη 

1. ΗἰΙςίοείςδ! δηά Βίοζεδρῃίὶςδι Νδεεδίϊνοα. (Νοι Πεαάν.) 

Ιηἰτοάδυςϊίοη. Τμε ]ἰϊεὰ Μομδεοῦν. Ηϊδῖογν οἵ Νογίδβεγῃ 13Ξγδεὶ. 
Ηϊἴδίοτν οὗ Ζυάδ. Β6-ἐπι δὈ} 5μσθηὶ οὗ 86 δενίδῃ Οοσαπιυπν ἴῃ 
Ῥαϊεδίθο. Τὸ Μαοοδῦεδη δίγυρείε. [ἐἴ6 οἵ 186 δεν οἵ με Ὦϊ:- 
Ῥετείοη. 

. ϑογπιοπδ, Ἐρὶείίο5, Δηα Αροςαίγρβοα οὗ ἰεγδοῖ᾽ 5 Ῥγορποία. 
(Νοιυ εαάν. 

ἸΙοϊγοάδυςϊίοα. ΤΒε Ῥτορβεῖβ οὗ (δε Αϑοντίδη Ῥεγίοά. Ῥτγορβεὶβ οἵ 
δυάδδ᾽ ε Ποοϊηε. Ῥτγορδοῖβ οὗ ἐς Βαυνϊοπίδη Εχὶϊς. Ῥτγορδοίβ οἵ (δε 
Ῥεγβίδηῃ Ῥεγίοά. Ῥτιγορδείς οὗ ἰδς ἀτοοίς δὰ Μδοοδρθεδη Ῥεγίοας. 

ἴ5Γ801᾽ 5 ἴαννα δηά ἴορσδὶ Ὀγοςοάδεηΐδ. (Νοιο Ἀεαάν.) 

Τηϊτοάυσέίοη. Οοπϑιϊυϊίοηαὶ 1. (Οἰπιῖπαὶ 1. Ῥείναϊςε 
τὸ. Ηυτηδοϊίδιδη [τ͵Ἢὸ. Ἐεϊϊκίουβ [διτ͵ὸ. (Οεγομλοπίαὶ [,δνν. 

. Τῶῆο ϑοηζξ5, ἤνπιηδ, δηα Ργδγυογα οὗἷ ἐπ Οἱά Τοείδπιοηί. 
(Νοιο πεαάν.) 

Τηϊγοάυοσϊίοη. Ττθαὶ δηὰ Ναιίοοδὶ ϑοῦρθ. ϑορη οἵ 1,διηεηϊαϊίου. 
ΘΟΩρΒ οὗ ἴονε δηὰ Μαιιίαμο. Τῆς Κιησιν δπὰ Μεβείδηϊς Ῥβδῖπιβ. 
Ἡνυι οἱ Ῥνδὶβε βπὰ ΤὨἈδηϊκεαίνίης. Ἡν αν. οὗ Αἀοτγεδίίοη δὰ Τευδί. 
Ῥταάγοῖβ. ἘΒεβεςῖῖνε δὰ Πιάδοϊϊς Ῥβαί 5. 

. Ρειονογῦς δηά Ὠίάδςεϊς Ροσπις. 

Τηϊτοαυςϊίοη. Ῥταοϊίοδὶ δὰ ΕΟ] ΟΡΕΕΕΥΕΠΟΒΕ, διὰ ΕἸΕΘΕΡ 
ἘεϊϊρίουΒ Ῥτονεγῦβ. (Οποτηῖς Ἐϑδθαγβ. Νυπιεγίοδὶ Εηἰζηιδς 
ουδϑιοηδ οὗ ἴδε Ῥτοθίετα οὗ Εν]. ιϑουϑεϊ οι δράϊηρς ἰδς αϊυς οὗ 
1ἴς δηὰ [6 Ξε Επϊογιθοὶ. Ῥοοπῃβ Πεβογ δίης ὙΥΙβάοπι. 



ἜΙΡ]ε.. 2.Τ΄ Ξεϊεξζὶ ονις. Ἐνᾳὶς κι. 

ζῥὈὲ δίιδοπ᾽ 6 ΦΙὸ ζοσίαπισπί 

ΤΗΕ ΒΟΝΕΚ, ΗΥ̓ΜΝΘ, ΑΝῸ ΡΒΑΥΕΕΒ 

ΟΕ ΤῊΝ ΟἹ ΤΕΤΑΜΕΝΤ 

ΒΥ 

ΓΟΗΑΒΙΕΒ ἘΟΘΤΕΕΗ ΚΕΝΤ, ΡῬβ.;Ὁῦ., 1[χττ.Ὁ. 

ἩΡοοίφεμ Ῥτοίεεοον οἵ Βιδιϊοαὶ 1λϊογαίαγο ἱπ Ῥαῖο ὕπ᾽ ον 

ΝΕῊΥ͂ ΥΟΒΚ 

ΟΗΑΒΙ ΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΗΝ᾿ 5 5ΟΝΒ 

1914 



Οοργυτίρέ, 1914, ὃν 

ΟΗΑΒΙΕΘ ΒΘΟΒΙΒΝΕΒ᾽ ΘΒ 50Ν8 

Ῥαθ βμοα Νονοιλθοσ, 1914 



ΡΕΒΕΕΒΑΟΕ 

Ὄσπινα ἴδο ογ σοὶ ρογὶοα οὗ ΒΙΡ᾽ο βιυαν ἰμδὶ 18 }υδὲ ραβϑίης, ἴδ. Ηοῦτον 
ἰγγῖςβϑ, δῃὰ Ἂϑρθοΐδ!ν 6 στοαὶ ὑβδίτηϑ οὗ ἰμ6 ΟἹά Τοβίδιηθηϊ ᾿βδιίοσγ, ανα 
ὈδοΩ ἴο 8 οογίδὶη οχίοηΐ πορίεοϊοα. ΤΏδ ρῥγοϑοηὶ ψοῃογδίίοη, πούγανοσ, 18 

ΒοσΙπηϊηδ ἴο Ἔχροσίοησα ὑῃ6 ον οὗ γοαϊϑοονοσίης ἰβο. 1Κὸ ἰῃ6 Οοβρεῖβ 
ἰπ δε Νὲνν Ταεβίδιηθηξ, ἔμπα ν δα με στϑδὶ μοαγὶ οἵ με ΟἹὰ Τεβίδιωηεηϊ. [πὸ 
πο ἴῃς ἱπηογιηοϑί βουὶ οὗ ἴῃς Φον 8ῃ σᾶος 18 ἰαϊά Ὀδγθ. [Ι͂ἢ βυςἢ Ρ881Π|8 
85 6 οἰσεῖῃ, ἴῃς ἐπνοηϊγ-ἰ τὰ, {πὸ δ[γ-ἢγϑὶ, ἴῃ6 πἰποίθῖῃ, τῃς6 πἰποὶγ- 

Βεβὶ, ἰῃῆ6. οὔθ δυπάτοά δηά {ἰπἰγὰ, δὰ ἰῃ6 οὔὸ δυπάγοα δηὰ ἰπϊγίγ-ηἰη ἢ 
15γ86}᾽5 δ: ἢ Βη.ἀ5 1ϊ8 πο Ϊεϑὶ Ὄχργοϑϑίοη. Τῆθβα ἱτητηογίδὶ Ὠντηη5 οὗ ᾿Γαὶθο 
δ4 δαἀογδίϊοηῃ δε 890 ἰδ {ππκ ἰδδὶ Ὀἰηά5 ἴῃς ΟἸΪὰ ἴο ὑἰμ6 Νεν Τοεβιδιιοηξ. 
Ιη τμοῖὶνγ δἰπηοβρῆοσε δεβὺβ νν88 Ὀοσῃ, Ὀτγοά, δὰ ᾿ἱνοά, Ἐδὶῖἢ, Πορο, 10Υ, 

Ἰονα, ἰουδὶῖν, δηα βοσνίςθ δα ἴδ6 βϑὶχ ν᾽ γί 68 ὑγθ- ΠΟ ΉΕΥ οΡδ58]ζοά. Α 
ἀδυηὶ]ς85 δ ἢ 1η αοά δηά ἰῃ τϑη; δὴ ᾿ῃνὶποῖθ]6 Πορο ἐμαὶ ὑπὸ ἔυΐιγε ΠΟ] 5 

ἴῃ δίογα οἱ ψνηδὶ 18 θβϑϑϑῃὶ λ! χοροῦ; ἃ 86 ΓΘῊ6 ἸΟῪ δυθ ἴῃ ἴῃς ργϑβθῆςο οὗ 
ἀϊβαϑίοσ δηα αἰϑὶγοϑϑθ; ἃ ρϑϑϑοηδία ἴον οὗ πδίισο, οὗ παίυγο β οὐ, δηά οὗ 

4}} ἷ8 ογοδίιι γε; ἃ ἀδονοϊοα ἰογϑὶν ἰο {δε ἴατν, ἰο με ἰπϑιϊλυϊοῦβ δηὰ 1685 

οὗ [6 τδοϑ, δῃά ἰο ἴμ6 ἀϊνὶπο Εδὶθοῦ ψῆο ᾿πβρίγεα ἔμοα; δηά, ἴο Ἄσσον αἱ, 

ἃ Ὀυγηΐης Ζοϑὶ ἰο μοῖρ {π6 ποοάγυ, ἴῃ Ἰρπογϑδηὶ δηἋ οὔ, δῃα ἰὸ οαστὺ ἰδα 

ἱκηονίοαάσε οὗ αοἀ δηά {μα δ᾽οβϑίημβ οὗ ἴσια το! σίοι ἴο ἴδ6 οηά58 οὗ ἴδ6 δϑασί ἢ 
---ἰθοθο δύ [86 βΌρΡγοιηθ σοπ γι θυ ϊ οη5 οὗ ἴπ6 ᾿881π|8 ἰο ἰπ6 ργοεβθῃΐ δρϑ. 
Ηροτοὸ 1[53γ86}᾽5 σγοδιοδιὶ ὑγορδοίβ, ὑγιθϑὶβ, δα 88 5368 53ρ6δκ ουἱϊ οὗ ἴῃς ἀορὶἢ8 
δηἋ Το 688 οὗ ὑΠποῖὶγ ΟὟ ΡΟΓΒΟΏΔΙ Ἵσροσίθμοα αἰ γοῦν ἴο ἴῃς Βοδγί οὗ πιοάθσῃ 
Ιη8}. 
ΤΏς ρμαϑϑὶ σοηΐυγν οὗ ὈΪΌ]1ς 4] ἀἰθοονοσυ δα] ΓΒ ΓΟ ἢ δ85 Δα αδα το ἢ ἰο 

ΟἿΣ δρργοοϊδιοη δηά ἰηϊογργοϊδιίοη οὗ ἰμῸ ΟἹ Τοβιδιηθηὶ ἰγτὶςβ.0 Τα 
ΓΘΟΟΟΝΘΓΥ οὗ πο δποϊοὶ Εἰσυριίϊδη, ϑυμηθσίδη, δπαὰ Βαυ]οηΐδη ὨΥΤΩἢ5 88 
Ὀγοδάεποα οὖῦ Βογίζοῃ ὃν δἱ ἰϑαϑὲ το σα θη ἰυτὴ8. ὙΠῸ αἰϑοονοσυ οἱ Ηο- 
Ὀγον, ατγθϑοῖς, δηά οἵμονς ἰοχίβ, ἴδ οἷάδσ ἔμδη ἔμοβο ἔο ]οννοαὰ Ὁν ἴδ6 ἰγϑῃ9- 

Ἰαῖογβ οὗ ἴΠῸ οἶαϑϑὶς Αὐἱμογιζοα γογβίοη οὗ ἴῃ6 ΒΙΌ]6, 888 πηδά ᾿ξ Ῥοβϑβϑιθ]α 
ἴο ϑυϊλϑιϊζωαϊα ἰῃ τηοϑὲ ο8868 ογσίπαὶ τοϑαϊηρ9 ἴοσ ὑποογίδιη σοη͵θοΐιΓ68. 
ΤῊς γϑα ἰβοονοσυ οὗ ἰῃδ χοηΐιβ οὗ Ηεῦγεν γγίθη ἢδ88 ρἰδοοά ἴῃ ὑδ6 Βδηά8 
οὗ {86 τιοάδγῃ ἰγδηβίδῖογ 8 τηοβϑὲ νυ Ϊς δἰά ἰῃ τοοονογίηρ ἴῃς ογὶρίηδὶ ἰοχξ. 

Ταδῖ ἴῃ σδποηβ οἵ ἰεχὶυδ] γεν ϑίοη τηυβὶ θ6 ἴα Ὰ]Υ ἀρρ Θὰ ἰο {86 Ηοῦτον 
᾿γτῖς8 8 βι γι Κίησὶν "Πυϑἰταϊοα Ὀγ Ρβαΐτα 18, νν ῖ οὶ 15 αυοϊοά ἐπ ἐοέο ἴῃ ΠῚ βδτλιεὶ 

φ4, Οὐ οὗ {δε τὨϊγΥ οὐ ποσγε ναγίδιϊοηβ θοΐγθθῃ μεθα ἔνο νϑγβίοῃϑ οὗ Π6 

ν 
ἔν 

19) 

ὑΐο χὰ ὍΡαερ 15:51 



ΡΒΕΡΑΓΕ 

ΒΒΙ16 ἈΥΙῚΠ ποῖ 86 δἱ ᾿ἰοδϑὶ ὑποηΐϊν ΘΧΒΙΏΡΪ68 οὗ 80 ρα] ΘἸΤΟΓΒ ἰὴ ἰδ6 Ηο- 

Ὀγοὸν ἰοχὶ οἱ Ῥβαίη 18, τ ὶο ἢ ἐογί υπδίθ! Υ τηδὺ Ὀδ οοττοοϊοαά ὈΥ τρθδη8 οὗ Π 

ϑδυλιοὶ 99. 85 γγν6}} ἃ8 Ὀ.Ὺ 1} δα οὗ ἰδε ασεοὸκ δηὰ οἱδοσ νοσβϑίοῃβ. |Κὸ σηοϑβῖ 
οὗ ἴῃς ὈοοΙκβ οὗ μα ΟἹά Ταεβίδπιοπι, {86 ὑβδίτωϑ ἢδανα ποὶ Ὄβοδρϑὰ {δε Ζϑβὶ 
οὗ {πε Ἰαΐον βογῖθαὶ τανίϑειβ. ΑΒ ἃ σιΐβ {8688 ἰδίδ ἊἼχρίδηδίοσυ οὐ Ὄβχρβῃ- 
ΒΙομ δ] γον 5105 σδῃ Ὀ6 ΓΟΔΟΣΪν τοοοχηζΖοά; δυὶ ἴοὸ οἱ δηά δον ἰμ6 Ηροῦτον 
Ἰγσῖςϑ ἴἰο δὲ 4 ἐδβοογοιϊοδὶ βίσορῃϊς βἰγυςσΐιγα (88 οογίδὶη τοοθηὶ ἰγδηβίδίοῦβ 
8Δη4 οοτηχηδηΐδῖοσβ ἤν ἀοη6) 8 ποὶ ΟἿΪΥ υὑπβοϊθη ῆσ διιξ ἴῃ τηοϑὲ ο8568 

ΤΟΥΘΆΪΒ ἃ ἰδ! υγα ἴο δρργοοίαϊθ ὑῃα ἰοχίοδὶ δῃαὰ ᾿ΠΟΓΑΓῪ ὑμὶν οὗ τΠ6 ἱπα]- 
νιάυ8] ρ881π|8.0 Εαυδὶν ἴαὶδὶ 15 ὑῃ6 ἰθμάθηον ἴο τηθᾶβυσε Οτθηΐδὶ ροείσυ 
ὈΥ δγοὶΐσασυ Οςοϊάορηϊαὶ ϑἰδπάαγάβ. Αποῖμον Οτθηΐαὶ οπαγδοϊοσιβιὶς οὗ 16 

Ῥβδϊ ογ--ἰὰς ἕδοὶ ὑπαὶ 118 ΡΓΑΥΘΓΒ 8η4 ὮΥΠΠ5 γα ποὶ Ἰορίοδ! ἢν διτδηροά--- 
888 Ὀγοβοηϊθα ἴο ΔΩΥ σοϑοσβ δπά βἰυάθηΐβ ἃ τηοϑὶ βεγίουβ αἰ που γ. [ἢ 
{815 νοϊισαθ ἐμ6 Ηοῦτον ᾿γυῖςβ ἃτα ἢγχϑί οἰ δβϑϑ θα δοοογάϊηρ ἴο ἱμεὶγ οοπίθπὶ 
δηα ἀοπηϊηδηΐϊ τηοῦδνα δηά ἴμθη, ἩἸΐῃ Ὁδοὴ ΚΤΟΌΡ, διγδηρθά 845 δι 88 18 

Ροβϑίδῖο ἴῃ [86 ογάδσ ἰπ ψἘ]οἢ ὑῃ6 . πογα υγϊτοη. ΤΠα ἰγϑηβίδιϊοη 4130 8118 
ἴο τοργοάυςθ 86 τηθδϑυγοα Ῥοδαὶ δηὰ ἴῃ βἰσορηὶς συν οὗ 86 ογὶρὶμδὶ 
Ἡρθτγον, 80 ὑμαὶ χζϑηογαὶ βιυάοηϊβ οὗ ᾿ἰἰϊογαΐυγο, 88 νὴ }]} 88 ϑρϑςοΐδὶ βιυἀθηΐβ 

οὗ ἴῃς ΒΙΌ]6, Σὺ ΘΠ)ΟΥ ἰδ πιδίο  θβθ θοϑυὶν Ῥοὶὰ οὗ μα ἔογιῃ δηά ἰδ6 
᾿δουρῆξΐ οὗ {Π686 Ηεῦτον ο]455168. 

ζς.Ε. Κι. 
ὟΔΑΙΕ ΓΝΙΨΕΗΒΙΤΥ, 

Αυχσιυϑί, 1914. 
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ο ὨΟΙΙνΟΡ..........ονννννννννννεννον Ῥ5. 107........... 

ὃ ὅ8. δομονδ μ᾽ 5 διίϊοοα δὰ Βομοῆ- 
δΟη δι τ χλος δον λκαιβ ὡλ δὲ ὃς θν Αι κὸν ον νου τα ταιυροῖν το ὐ κα Ῥβ. 145δ........... 

ἢ ὅθ. Φοπονδ᾽  δυδίϊοο δὰ σοοο6 58 
ἴο ΗἸ5 ΡοΟΡΪΙΟο.........Ὁνννν νυν ννννον Ῥα. 88. ς, 

δ 60. Τπδημοκίν προ ἴον δον Π᾽5 11.5- 
{106 διὰ ω0γ6........{τὐνν νιν ννννννν Ῥβ. 188........... 

11. ΤῊΗΑΝΚΒΟΙΥΙΝῈ ἘῸΝ ΦΕΒΟΥΑΗ ΒΒ ΟΥΙΡΑΝΟΕ 

ΑΝῸ ΟΑΒΕ ΙΝ ΙΒΕΛΕΙ ΒΒ ΡΑΒΒΊ. 

δ. 61. Φομονδ ΒΒ ποδί ὅδ οἵ 
τ ΕΠ Ῥ5. 10ὅ........... 

δ 69. αοὐἂ᾽β οι γοσδποο οὗ 15Γ86] ἔΓΟΠΙ 
ἘπΥΡΟ ἐ αυλραν νον οι ἐ ϑερυν τον ἐρισος Ῥβ. 114........... 



ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟΙΚΑΒΘΙΕΙΟΑΤΙΟΝ 

11. ΤΗΑΝΚΒΟΙΨΙΝΩ ΕῸΒ ΦΕΗΟΥΑΗΒ ΟΥΙΌΑΝΟΕ 

ΑΝῸ ΟΑΒΕ ΙΝ ΙΒΒΑΕΙ, Β ΡΑΒι.---ΟὈπίϊπιοα. 

8 68. Φομόονδῃ 8 ἀαοοίποββ 88 Βονοδιοὰᾶ 
ὮΓΣ Ηἰ8 ατδοίοιιβ ΟΡΚΒ.............ὕ.. 

8 64. ΖοΒοΥδ 8 ̓ 8 1,0 γὸ δὰ ΕἸΔΟΙ ἐγ... .. 

ΠΙ. ΤΗλνκβαινινα ἘῸῸ ΒΕΟΕΝῚ ΝΑΤΊΙΟΝΑΙ͂, 
ὈΕΙΧΨΕΒΑΝΟΕΒ. 

ὃ 6ὅ. δΦομον ̓ 5 Ῥεοίοαοίοη δα Β6]1ν- 
ΟΡ 06 οὗ Ηἰς5 δοευδηίΐ...... ...{«ὐννον 

δ.66. δομονδῃ᾽ 5 ΜΙκπὶ δηὰ διιβίϊοο..... 
δ 67. δΦοβόονδ ἢ ̓ 5 διιϑύ δὰ Οππροίοπΐ 
ΦΎΘΥ ΟΥ̓ΘΡ οη δηᾶ Νδίιῃτσζο......... 

8 68. Τὸ γἱείοτνίουβ ΜΙΝ οὗ 15.861᾽8 

δ. 69. ΦοΒον Δ ̓ 5 ΜΙΧΕΙΥ ΒοΙ γογϑποο... 
8 70. ΤΕ νης [0 84 Βοίυγη οἵ 
ῬτΤΟΒΡΟΥΙΥ.........Ὁνν νιν νιν νειν νιν νενον 

δ. 71. ΦοΒον " ̓ 5 Ὁποοδβίπρς ΟἸΟο 688... 

ΙΝ. ΤΗΑΛΝΕΚΒΟΙΨΙΝΩ ΕῸΒ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤῊΣ 

ΤΕΜΡΙΕ. 

δ 72. Το Βοδυν διὰ ΟἿΟΣ οὗ δ6}0- 

878. Α δον 8 ΡΙΚΡΙ π᾿ 5 ΑΡΡγοοίδί 9 
οὗ {πὸ Το ρΡῖο ῬΟΥΒΗΪΡ............. 

δ 74. Το ῬεΙΠΟΚΟ οὗ ΟἹ ΣΟ ΒῖΡ ἴπ 

Ὗ. ῬΒΑΙΒῈ ΑΝῸ ΤῊἨΑΛΝΚΒΟΙΨΙΝΩ ΕῸΒ ΡΕΒΒΟΝΑΙ͂, 
ΘΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕΒ. 

ὃ 7ὅ. ατδε πο [0ΓΥ ΒΟ ἤγοσβηοο ἔγοπμι 

876. αταϊ το [0ΓΥ ΒοΙ γοσϑποο ἔγοπι 
ατοϑδί ουῖ!.........«νννν νιν νιν νονον 

8 77. Τδη δεῖν [ῸΓ ῬΟΥΒΟΙΔΙ 86- 
ΠΪΤΟΡΔ6Ο.......«ονννν νυν νει νν νει νννον 

878. ΤὨδη δον [ὉΓ ΘΙ ΘΓ 6Ο 
ἕτοιμα ατοδί ΑΜ οἰ ο"............... 

ΝΙ. Ιατυξσαῖοσαὶ, ΗΥΜΝΒ. 

ὃ 79. ΒΌΠΙΠΙΟΠΒ ἐο ῬΙΔΙΒΟ ΦοΠουδ δὲ 
{πὸ ῬΆΒΒΟΥΟΡ..........νὐὐ νον νυν ννννον 

8.80. Βυμπηπιοη8 ἰο ὕπ|ἰ6 ἴΠ ῬΓΔΙ86 οἵὗ 
ΦοΒοΥδἢ ἴῃ ΗΪ5 Τοιρῖο............ὕ.. 



ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ (ΙΚΑΒΟΙΕΙΟΑΤΙΟΝ 

ΥΙ. Ιατύποῖοσαιϊ, ΗΥΜΝΒ.-Οαὀονπέϊημοά. 

ὃ 81. δον "5 ΒΒ ΡΟΥ ΟΣ ἴο 811} Η68- 
Ὑπὸ ΟαΒ..........{ννν νον εν νννννν Ῥᾳ. 11δ........... 169 

ἢ 84. (8]} ἰο  ΟΥ ΒΡ δοουδὴ ὮΥ Νίκ μί 
88 ΤΟΙ 838 Ὶ ΠΔ8Υ.........«ονννννννν ῬΡβ. 184............ 160 

8. 88. ΦοΒοΥδ ἢ ̓ 8 ἴογ6 Βογοδιοᾶ ἢ Νδἅ- 
ἔγ6 δηα ἰπ 15.86}᾽}5 ΗΠ ΞΙΌΡΥ......... Ῥβ. 185........... 161 

884. αοἀ᾽ 8 ἀοοάποββ Βονοδι οὰ 'π {πὸ 
ὝΟΥΙΝ οὗ (Οτοδίίο δηὰ ἔπ 15.868 

ΠΠΙΒΓΟΕΥ..Ἅυικτι τον εν εν ων ἐς Ῥβ. 1806........... 164 

ὃ 8ὅ. ΦοΒουδὴ {πὸ Ὁπίδπς ΠΟΙ͂ΡΟΣ.... 1 ΡΒ. 146........... 168 
8. 86. δοον }}᾽}5 ατγϑοῖοιιβ δπἃ ΟΠ Π]Ρ- 

οὐοηΐ ΡΟΎΤΟΡ.........Ὁνννννν νι νν νον Ῥβ. 1411... Ὁ ςὉςῸςςςνῚ 164 
ἢ 87. Φο ον 5 ατβδβείοιιβ Επ|16 'π ΝΑΙΈΓΟ 

διὰ ἴπ 15.86}᾽5 ΗΠ ΒΙΟΣΥ. ........ «ον νον . "8. 14712:.2. 0 0 0 0Ὸς 16ὅ 
8. 88. 0211 ἰο ΑΙΙ Οστοαίοὰ Τῆΐησ5 ἰο 

Ῥεδῖδο δοβονϑῇ....... «νον νυν εν νον ῬΡβ. 148........... 166 
8.89. ΤΗδηκερίνπν ἴον δορί γιοίον 68) ΡΒ. 149........... 166 
890. Το ατοδί Βοχοοῦσ......... «0 Ῥβ. 1δ0..........ὕ. 167 

ΗΥ̓ΜΝΩΒ. ΟΕ ΑΠΟΒΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤΕΌΞΘΤ 

ΤΙ. ΤΦΕΒΟΥΑΗΒ ΜΑΥΈΒΤΥ ΑΝῸ ΟΟΟΌΝΕΒΒ ΒῈ- 
ΨΕΑΙΞ ΙΝ ΝΑΤΌΕΕ. 

891. ΦοΒβον " ̓  ΟΠδυδοίος 88 ονοδιοὰ ῬΑΩΒ 
ἴῃ Νδίιγο δὰ ἴβῃ...........«ὐνν νον ΡΒ. διι εν πολι 17] 

δ02. ΤΠοϑι οηὐ Τοδύ ΠΟ Ων οὗ ὑπὸ Η οδγ- 
65 ο Φομον "5 ΜΙκπέ δὰ Ἡ βάομ [ ΡΒ. 1916. .... 1γ4 

8. 98. ΦοΒ͵οΥ8 Ὠ᾽ 8 ΡΟΤΟΣ Βογοϑιοα ἴπ ἐπ 
ΤᾺ ΟΡ ΙΟΡΙΠΙ..........«Ὁνννννννον Ῥ8. 29.........{ὦ 178 

8 94. ΦοΠοΥ8 Π᾽ Β ΓπΟΟΙΡΑΡΔΪ6 ΤΟΥ͂Θ, 
ἘΔ }π|π655, πὰ ΜΠ ΙκΕί............ Ῥβ. 89. 5. 5616... 174 

8 9δ. αοἀ᾽ Β ἀοοάποββ Βονοδιθὰ ἴπ ἐμ 
ὝΟΥΚΒ οὗ ΟΓοδίομ...........{.νννννον Ῥβ. 104........... 175 

Π. ΤΕΒΟΥΑΗ ΒΒ [σιν ῬΒΟΥΊΒΙΟΝΒ ΕῸᾺ ΜΑΝ. 

δ96. δον ̓ 5 ὕδγο ἴον Ηΐ5 Ρϑορῖο.... [1 538πι. 2......... 177 
δ97. δομόονδ  Βοιιπάϊοδβ ον πὰ 
αοοάπο88.........«.νννννν νυν εν ννενον Ρβ8. 8652. .}] 179 

8. 98. ον Π᾽ 85 αοοαπο88 ονγοδοᾶ ἔπ 
ΗΪ5 ΜοτοΥ ἰο ἴδῃ δηᾶ ἴπ ΗἸ5 ΡΊ]οἢ- 

ἐ6οι5 ῬΡΟΥ 50 ἴοΓΥ Ηἶ5 Νοοάβ....... Ῥβ. 6ὅ.........«οἰ 179 

δ99. Τὸ ΒΙοββοῦποθβ οὗὔ ΦδοθονΥ 8} ̓ 5 
ῬοΟΡΙΟ.......οοοννννννννν νιν νειν νννννν ΡΒ. 14412:6..ὉςὉςν ιν νῚ 180 



ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ (ΟΙΑΒΘΙΕΙΟΑΤΙΟΝ 

Π. ΖΕΗ͵ονΑΗ Β [νινο ῬΕΒΟΨΊΙΒΙΟΝΒ ΕῸΒ Μαν.--- 
Οοπέϊπιοά. 

ὃ 100. δομονδ 5 ϑιρονίδίννο αοοῦ 688 

ΠΙ. ΤῊΞ ΑΞΞΌΒΑΝΟΕ ΟΡ ΦΕΒΟΥΑΗ ΒΒ ΡΗΕΟΤΕΟΤΙΟΝ. 

δ109. Το Ποιρῖης Ἐπεί αοὰ ΑἸΟΠ6 
δὴ βδύ βίγ.........ὐννν νυν εν νννννον Ῥβ8. 423, 48........ 

δ108. Απ ἘΣΠ16᾽ 8 μοπεῖπε διὰ σοπῆ- 
ἄσποο ἴῃ (οἄ.......... «νον ννοσννον ῬΒ, 68... 2} ΔἘϑωνυ 

δ104. σομηδάομποο ἴ Φο ΠΟΥ ̓5 ΡΓΟ- 
ἘΟΟΙΟΙΝ 10ἐν ως τ υρν ἐν τ νι Ῥε 27 5.-τοτϑϑυυ 

δ᾽10δὅ. δοόνϑὴ ὑπὸ Βοίυκο οὗ Η8 Ροο- 
θε6ι τ τυ εὐξυ τ τον τα τ ον ἀντ φρτο τῷ Ῥ8. 46δ............ 

δ106. Οσομδάρησοο ἴπ δοθονδ ἢ ̓ 5 ΓΟ» 
ἑοοίην Οδγο.........{τννν νον νενννον δ. 8. περι οςὟ 

δ107. βοῦοιθ Οοπμδάοσιπσο 15 ΦοΠΟΥ͂Δ 
ἴῃ {πὸ ἈξἀΒέ οὗ Βιδπάαογῖης ΕὉ68..... [}8. 4.......{.0νννν 

δ108. Τὸ σΟουτακο Βοόρὴ οἵ ΕΔΙ(..... Ῥδ. 11... {{πὴ|ς 
δ109. σομδάοποο [ἢ Φομονδ ἢ Απ δὲ 

ἈΕΔΙΙοΙοΙ8 ΕὈΘΒ..........Ὁ{Ὁνοννννν νον Ῥβ. δ6......... τὰ 
δ110. Τὸ ΖῸΥ οὗ Οοπιροίο ΤΡυδὺ [ἢ 
δοονδ..........«{0Ὁὐὐνννν νυν νιν νννον ῬΡα. 16............ 

δ111. Αββύγδηοο Ἐπί Ζοπονδ ΜΠ 
ΒΟΙ͂ν ον ΖΊομ............νὐ νον νννν νον Ῥβ. 10212.353, 5, ἩΣῚ 

δ119Φ. σον 8}᾽8 ατδείοιβ ὕδζο........ Ῥβ. 38.......{{νος 
8118. ΤὨδηδρίνης 70. 5.5.8] 8 611ν- 

διβηδδι. τ ἰὸς δεν ε  ος  ος  εντνν Ῥβ. 4012... 0.0.0 
8114. δοβόονδβ πὸ Οπὸ ϑβόουγοο οἵ 

Ῥοδοο δὰ δίγεοησίϊ........ ..«Ὁννννον Ῥη. ΘΒ... τἀ νυν: 

5 δομονδ ὑπὸ ΘΟΡΟΡ οὗ Ηΐ8 Ροο- 
σέ π νν Ῥα, 1522.  ϑονεν; 
116. Οσομδάοποο ἴἢ δον ̓ 5 ΕῸΓΣ- 

εἰν πε Τογ6..........Ὁνννν νον νιν ννοον Ῥ5. 180........... 
δ117. ΟΠ Κο Τιιβέ ἴπ δομονυδα..... ῬΑ. 181. ὕ}πὸὸν 
8118. ΕΔΠΠ ΤΥ Ρ δ ΟΥ̓ΣΡ ΕΘΆΣ 

δηἃ Βοιδέ..........«ὐνννννν νιν νννον ἨΔ}. 8........... 

194 



ΓΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟΙΑΘΘΙΕΊΟΑΤΙΟΝ 

ΡΕΑΥΕΗΞ 

Ι. ῬΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΞ ΠὨΕΙΙΨΕΒΑΝΟΒ ἙΉΟΜ ΟἘΥΕΙῚ, 
ἘΒΕΜΟΕΒΕΙ,Ε5Β ΕΌΕΒ. ΞΡῊΞ 

8119. Α Μοτηίηκς ΡΥΔΥΟΥ ἴον αυϊάδηςο] ΡΒ. ὅ.......««ονον φΦ0ὅ 
δ 120. ΟΥΥ ἴοΥ ΗΠοΙ͂Ρ 'ἰπ ΜοΡίδιὶ Ὁ 50 γ6 55 

δηὰ 15 ΑΠΒΎΓΟΡ........«ονννννννννον δὶ δ᾽ λει ῥέεν 406 
814]. ῬΓΆΥΟΡ ἴοΥ Βο  ἔνογσϑδοο δα 711.85- 

1δδι το λν τς ον κυῦο τ κἰὐρε ὀρναυο ον ἀδρὴν ἤρδ τὶ ῬΒν" γνώ φιλοῦν ὑτιύ 407 
δ199. ΡΥδγοῦ Τηδὲ δόμον ἯΞ1Ὶ Υἱη- 

ἀϊοδίο Ηἰ5 διιίϊίοοα ὮΓΥ Ρυπίδπίης {86 

ἩΓΓΟΙΚΟΙ͂Ν. τς ὐτρω υχ ιν ον ἐορὺ χ οτος ΡΒ. 10... υώρννυύ νυ Φ08 

δ 125. ῬΓΆΥΟΥΡ ἴο0Υ Β6Ι ΘΓ ΠΟΘ ἔγομι Β6- 
οοἴ 1} ΟΡΡΙΟΒΒΟΥΒ..........«{τὐν νιν νον ΡΒ; 15, ὕὌὍπτυὺς 409 

8 1Φ4. ΡῬοξίίοη ἴον αοἀ᾽ 8 Ποῖν ἴπ Αἴ- 
ΠΙΘΙΟΗΙ. τερυὶ ἐς  Ψ ὀμ ν νότου ἐντοροου φἰ θτος Ῥῆ. 13. ρου ἐν 410 

ὃ 1956. ΡΥΆΥΟΣΡ ἘΠ8ὲ αοὐα Ιπέρογυοηο [0 
ἐμὸ ΒΙΚ δοιΒ........Ὁὐννννννννννον ΡΒ. 17....««ννν νος 41] 

8196. Το ΟἿΥῪ οἵ ἐπ Βιργοπιο ϑιῖ- 
ΓΕΘ τ το υτῶν γε μον δ ἐν ολντολίνο τ οὺ ἐτῶν ΡΒ. 2 Πρ ενι Φ1Φ 

8. 127. Α ΟΥῪ ἴον Βο σου 66 ἴτΟπ [π|- 
Ρίοι 5 ΡΟΡΒΘΘΌΪΟΣΙΒ.........{.τννννννον Ῥβ. 09............ Φ14 

8 1928. Α ΟΥἷΥ΄ ἴον ϑροοάν Βο]νογδποο.... 1 ΡΒ. 811.:8,... 0 0{{0Ὁἰς Φ16 
8129. Ροῤοπ οὗ 8 δι Π{1]1 ϑΒογνυϑηί 

οἵ ΦοΒοΥυ8}..........{τνν νον νυ νννννν Ῥβ. 8153 ΠΠςΠςν 0.0. 417 
8.180. ῬΓΆΥΟΡ [ῖ0Ὁ ΟΠ οο ΓΓΟΠῚ 

Ῥοποσῖμ! ΕΟ68..........ννννννννννον Ῥβ. δ4.........«.ὖς 4Φ]18 
8151. Ροξ οι ἴον 6] νοῦ ποο ἴγοπι 

ΤΡΟΘΟΏΠΟΓΟΙΒ ΕῸΘ6Β........ «τον νον νον Ῥ58. δδ..........-- Φ18 
δ 182. ῬΓΆΣΟΙ ἴ0᾽ ΒόΒοι ἔγομι ΡοΓβο- 

συ θεθι ες εν  ωνρρανς λυ θεν ἐς κυ ος Ῥβ. δὅ71.4. δον ν νον 440 
8138, ῬΓΆΥΟΡ [0᾽ Ῥγοβοῦυδίίο ἴγομι 

δοογοί ἘΠΟΙΠΙΐ6Β..........Ὁνὐν νον νννων Ῥβ. 64............ 4420 

8184. ΡΓΆΥΟΡ [ὁ0ένέ͵͵ ῬΓΟΒΟΓνδίο ἴγομι 
ἘΠΟΙΪ65........Ὁνννν νον νον ον κε ννννν Ῥδ- δι κω ξιροαν 491 

δ185. ΡΥΆΥΟΡ ῖο᾽Ὁ 6] γούϑηθο ΓΓΟΠῚ 
ΤΟΙ. ΒΟΟΥΒ........{νννννννν ννννον Ῥη. 285... Ὁ τὌὌὸῪὔδγσυυῦς φφῷ 

8186. Ρο ἶοη [0Σ᾽ Φομονδ ἢ" 5 ΠΟοΙ͂Ρ 
δι.δϊηϑὶ Μ5]1οἴου 5 Ε068............. Ῥβ. 4015:117 ον νιν νον 948 

8187. Αῃ ΟἹὰ Μ81᾽8 ῬΓΆΣΟΣΥ [0Γ Βο11ν- 
ἘΓΒΗδ. οὐ νόσου ξ δου λέει ἐς δ δα «ΠῚ 428 

8188. ΡΓΆΥΟΙ [070 οΙνοσϑποο ἔγομι 
ΤΙΟΒΟΒΘΓΟΙΒ Αββοσίδίοβ....... «νον ννον Ῥᾳ. 120...........Ψ 495 

8189. Α ΕΟΥἿΥῪ ἴος ἢ  νοσδποθ ἤἔγομι 
ΨΙοϊοηΐ δηἃ ἘΡΟΔΟΠΟΡΟΙΒ ἘΠΟΙΪ6Β.... [Ῥδ. 140... ........ 7729) 

χΧΙν 



ΟΟΝΤΕΝΊΤΘ ΑΝῸ ΟΙΑΘΘΙΕΊΟΑΤΙΟΝ 

1. ῬΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ΠὨΕΙΓΨΕΒΑΝΟΕ ἙΈΟΜ (ἘἜΕΙῚ,, 

ἘΕΜΟΗΒΕΙ,ΕΒΒ5 ΕὈΕΒ.---Οὀὐπέϊηιοά. 

ὃ 140. Α Ροῤίίοπ ἴον θ᾿ νῖπὸ αυἰάδηοο.. 
8141. Α ΡΥΔΆΥΟΙ ἴον Ὠ νῖπο Γπογυ θη 0ῃ 
8149. Αὐ Ιπιρογίιπδίθο ῬΓΆΥΟΥ [0 

ὃ 148. ΦοΒόουδ {πὸ ῬΥΔΕΓΙΟΥ᾽ 5 Βίδγ.... 

Π. ῬΕΤΙΤΙΟΝΒ ἘῸΝ ἈΒΕΙΨΕΒΑΝΟΕ ἙΈΟΜ ΗΒΞΑ- 
ΤὴῊΕΝ ΟΡΡΗΕΕΞΒΟΕΒ. 

8144. ῬΓΆΥΟΡ [0. ἢ] νοσϑοο ΓΓΟῸΠὶ 
ῬΟΤΘΕΙ͂ΙΙ ΕΟΟ68.........Ὁνννν νων νννον 

8145. ῬΓΆΥΟΡ [0οΥἡὉ 6 γοσ ο6 ἔΓΟΠῚ 
ῬιΙ{1655 ΕΠΠΟΙἾ68........Ὁννν νον ννννν 

8.146. ῬΓΡΆΤΟΡ [ν᾽ ΨΙΟΙΟΥΥ ἔπ ὑπὸ ῬΊγοδ- 
666 οὗ Ὠοίοεδί,........ «νον νειν νννννν 

8147. Α Οομιρίδίηΐ οὐον ὑπὸ Ὠογνδβίδ"- 
ἐ1οη οὗ ὑπὸ Το ρΡῖο ὈῪῚ ὑπὸ ΕΠΟΘΙΥ... 

ἢ 148. ΡΥΆΥΟΡ ἴον 6! σου Π 66 ἤγομι {Π6 
Ηδηᾶςκ οὗ το] Ρογβοοιῖοῦβ......... 

8149. ΡΓΆΥΟΙ ἘΠωὶ ἀαοἂ ΜΙ οΒοι 
διὰ Βουμπίίο Ηἶ5 ῬοΟρΡΙΟ............ 

ΠΙ. ἹΜΡΗΕΒΟΑΤΟΗΥ ΡΒΑΙΜΒ. 

δ 150. Α ΟΥἿΥΚ ἴοΥ γοηζοδποαο......««ὐνον 
ὃδ15δ1]. ΡῬΓΆΥΟΥΙ [0Γ {πῸ6 ΡΒ πιοπί οὗ 
πὸ Ἡ ΟΚοὰ δὰ Υἱπαϊοδίίοι οὗ {πὸ 

ΕΙΣ ίδοιΒ..........Ὁνν νυν νυν εννννν 

δ 16ὅ2. ῬΓΆΥΟΙ ἴο᾽ ὕοηκοδποο ΠΡΟ Ἐ6- 
16 π16055 ΑἀΥΟΡΒΔΓΙΟΒ..........Ὁνννν νων 

ὃ 168. ῬΓΆΥΟΡ ἴ0Γ᾽Υ 6 ΒΟΥ 8118 διὰ πιοηΐ 
ἘΡΟΩ 5Γ80}1᾽5 ΕῸΘ6Β........Ὁφννννννον 

81δ4. ΟἿΥ 0 Βίχζῃδι γοηκοδη6θ ὈΡΟΏ 
15Ὁ861᾽5 Ηοδίμοη ΕῸΘ6Β......... «νον 

δ 1δδ. Ππηργοσδίΐου δμαῖϊπμδέ 15.868 
ῬΙΏΙΟΒΒ ΕΟΘ6Β........«νννννννν νιν ννννον 

ΙΝ. ῬΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΗ ΨΙΝΡΟΌΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ἘἨΈΒΤΟΗΑ- 

ΤΙΟΝ. 

8 1606. Ροίξ]οη Τὺ πο ΘΘμδο ΜΞ8. ΒΟ 

δ1δ7. ῬΓΆΥΟΥ ἴοΓΥ ΗΟΙΡ ἴῃ Τίπιο οὗ Νοοά. 
8 168. Ροξ(ο Τηδὲ Φοονδ 71} 8 6- 

δβίογο δπὰ γἱ᾽ηδοδίο ΗΠ5 ϑονυδηί..... 
8 169. ῬΡΆΥΟΥΙ [0ΓΣ ΡΓΙΟΒΡοΥΐγ........... 

ΧΥ 

“-“ῳφῳοοὦὖνὖορυονϑθοοθῸο 9 



ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟΙΚΑΒΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ 

ΓΝ. ῬΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ΝΙΝΌΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ἘΕΈΒΤΟΗΑ- 
Ττιον.--ἀοπέϊπιοά. 

δ160. ΡῬΓΆΥΘΟΡ ἴοΓΥ πο Ῥοδεοο δα ΡΊοβ" 
ΟΡ οὗ ΦοΡΙ5816Π1.........ἀ{τννννον 

8161]. ΑΡΡΘοΔ8] ἰο δοβονυδὰ ἴον ατ!ὔδηςο 
δια ΠοῖΡ.........Ὁνὐνννν νιν νειν ννννον 

8162. Α ῬΓΒΣΟΙ [0Γ. 6  γΟΒ 6 ἔγοπι 
Ταιροηαϊης οδίδ.......... {νον νον 

δ 168. ῬΓΡΆΥΟΥΙ οὗ 8ιι ΑΙ εἰοὰ ΒΡ ΡΠ δύ. 
δ 164. ΑΒ Ἐχροοίβδηΐ ῬΥΆΥΟΥ [0 Ὠΐγ ΠΟ 

Ὗ. ῬΕΑΥΕΕΗΒ ΣῸΒΗ ΦΕΗΟΥΑΗ ΒΒ ΕὈΒΟΙΨΕΝΕΒΒ ΑΝῸ 

ἘΑγνΟΒ. 

δ1θδὅ. ΟΥΥ ἰο δοβόουδ ἴο0Υ 6 ̓  ΠΥΟΥ8 66 
ἔγροι Ὀΐίβοδδο δια Ὀΐἴβκγβϑοο.......... 

8166. ΡΙοδ 70. Οομπιρίοίο ΕΌΡΧΙΥΘΙ6Β5 
διὰ οδίογδίίϊζοι ἰο Ὀΐνη0 Εδνον.... 

8167. Ζο Βὸόον 8} ̓8 ΟἸβοῖουβ Οδγ0 [01 ΗΪ8 
ῬοΟΡΙο...... «νον νν νον νυν ν ον νννννν 

πλ8ὴ Τἴο........ὉὉὐνν ον νον νυν εν νννον 

δ169. ΡΡΆΥΟΙΡ Τπδί οἷ {πὸ Γηδηῖζο 

ΜΔΥ Βο αγβϑοῖοιβ ἐο ΕἸπἰ6 ἔδῃ.... 

ΒΕΕΙΕΟΤΙΝΕ ΑΝῸ ὈΙΌΟΑΓΟΤΙῚΟ ῬΒΑΙΜΒΗ 

Ι. ΤῊΞ [ΞΕΒΟΝΒ ΟΣ Ιββαει, " ΗΊΙΒΤΟΕΥ ἘΕΟΘΛΕῦ- 
ΙΝ ΦΕΒΟΥΑΗ Β ΟΗΑΒΑΟΤΕΝ ΑΝῸ ὈΈΜΑΝΏΒ. 

8170. δομονα μ᾽ διυκίϊοο δηὰ ΕἸ 61 
Ἐονοδ)οᾶ ἢ 15:8.61᾽5 ΗΠ Βέονν......... 

δ171. ἘΠῸ [,0585801Π5 Τδικΐ ὮΣ 15.86}᾽5 
ΜΜΙδίδΙΚΟΒ..  ἰρνυ των ύωςν νὰ ἐνὸν 

δ174. 15.8.61᾽5 ΒΘΒΟΙ ΠΟ 5688 δηἃ 26- 
πον ̓ 5 αὐο 655 ἴπ ὑπὸ ῬΡαδβί....... 

δ174. Α 1,6 580} ἔγζομπι [58Γ:86}᾽)}5 Ῥαβί.... 
8175. ΦοΒόονϑὴ {πὸ ΒΟΌΓΟΘ οὗ 811 ῬΓΟΒ- 

Π. ΤῊΞΒ ΨΑΙΌΕ ΟΣ ΤῊΒ ἴανν. 

8177. Τ6 ἘΧΟΘΙΘΠΟΥ δα Ῥοίοῃου οὗ 
δομονδ ἢ ̓ Β 8........{{ννννννννννον 

4δ6 

4957 



ΟΟΝΤΕΝΊΤΒΘ ΑΝῸ ΟΙΑΒΘΙΕΊΙΟΑΤΙΟΝ 

Π. ΤῊῈΣΞ ΝΑΙΌΕ ΟΣ 188 [,ΑΚΚ.---ΑΟθἸοπέϊπιιοά. 

8178. Τὸ θυΐγ δηᾶἃ ΒΒ ββοάποββ οὗ ῬΑαΒ 
Νιυγίηκ (80 [807........{.ἀ{τὐννννον Ῥ. 419...  οςς 476 

ΠΠ. ΤῊΣ ΡΕΟΡΒΕΤΙΟ ΚΤΑΝΘΌΑΒΡΌΒ ΟΕ ΒΙΟΗΤ ΑΝῸ 
ποκα. 

8179. ΤΟ 581 1}8{᾽8 ΒοοδΊοκπο....... ῬΗῆ. Ὑδι.. τος 489 

δ 180. Οπδεδοίον βέ165 οὗ ἃ ΤΠΒΟΓΟΙ ΠΥ 
Βεὰ Μβδῃ...... ...«ννν νον εν νννννον Ῥβ. 06:4,  ς ςς,ς, 483 

δ 181. πδί δόμον Βοιηδηαδ οὗ ΗΠ 8 
ῬοΟΡΙδ.. τορος ων  νςινν Ῥ5. δ0............ 484 

ΙΝ. ΤῊΕ ΕᾺἈΤΕ ΟΥ ἸῊΞ ΕΙΘΗΤΕΟΥΒ ΑΝῸ ΤῊΣ; 
ὙΊΟΚΕΡ. 

δ182. Το Βοβέγογουβ οὗ ἐμὸ Νδίοῃ.... δ. 14...........ὄ. 486 
8188. ἘΠ ΦΟΥ οἵ ΕΟΥΚίγΘΙ 685 δ Η2Γ- 

ΠΙΟΩΥ ἩΓΓ ἢ αοἂ.......... «τον νννννν ῬΒ. δι υνυυ τες .Σ 486 
8184. Τπὸ Βδίο οὗ ἐπὸ ΕἸ χΒίοοιι 5 δὰ 
ΜΠΙΡ  ὐλὺουοντεζν τεν ἀρφι εν ἐνερ ϑο φλέ ῬΒ. δχὺυ:ς  ἰφυδὼς 487 

δ 185. Βοδ πὸ ατοδέ ΠΥ 6116 Ρ....... Ῥε. 49... ρρονῦνς 490 
8 186. ΦοΒοΥΔ᾽ 5 Οδγὸ ἴοῦ ΤΏοΒ6 ἯΠῸ 

ἘΘΆΡ δὰ Τειυδί ΗΪπι..............ς ῬΒι δὲ. ὐορου νοι 491 
8187. Τὸ δαί Απαϊπς (πὸ 8 611}- 

ογδαίο ΓΟ ΚΏΟ0ΟΘΡ........ «νον νννννον Ῥε. δ2............Ψ 408 

δ 188. ΡΡΟΒΡΟΣΙ͂Υ οὗ πὸ ΕἸ ΒίσδοιΒ δὰ 
ἐπὸ {Π{|π|8(6 Εδίο οὗ {πὸ ἩΤΟΚΟοά.... [Β. 1.......«ἀ{«τννος 494 

8189. Τὸ Βοοιν οὗ Ηἰπὶ Ἧἅκο ΤΊΙ 8 
ἴῃ δοβονδ]ν..........Ὁτνν ον νιν νν εν σον Ῥ5. 98... ὕὉὩλύτονς 494 

8190. ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗ Ηἰπι ἯἯΠῸ ἘΔ8Γ5 
δοβόονυδῆ......... {νον νννν ον οενενον Ῥβ. 1132...........Ψὕὄ.Ψὕ 496 

8191. ἘμΠὸ Οομπβοϊδλίίο οὗ {πὸ ἔππὸ0-» 
δόηξι νων ἐν ρος νον τον ον εἰ δοῦενον κοτε, Ῥβ. 8............ 496 

8102. αοἀ᾽ 5 Αἰ πὰ ἑοπτεαγὰ [1π}1185- 
{166 Ενοῃ 1 ΗΟΔΥΘΙ.........{.{ὐν νον ῬΗ. 853... οι υς ῥὶς 498 

8198. Ροῤίίοη Τιδί δον ΨὙΠΠΙ) 
Ανγοθηκο Ηἰ5 ῬθοΟρΡΙο........Ὁνννννννον ΡΒ. ΘᾺ. τὐύ ον; 409 

8104. ΤΘ ἘδίδὈ Βμοὰ Ῥοβείίο οἵ 
Ἐπὸ ΕἸ ΚΥΘΟΙΒ..........{.Ὁνννννννενον Ῥβ. 12δ........... 8900 

8106. Τὸ Ἑογίππαίο [οὐ οὗ ἐπ 
ΒΚ ύΘΟΙΒ..........Ὁ0τνν νυν νννννννον Ῥβ. 128........... 901 

8196. ΤΠὸ Βοδυίΐν, οὗ ΒεοΙΒΟΣΥΙ͂Υ Πογο..  Ρ5. 188..........- 801 



ΟΟΝΤΕΝΤΞ ΑΝῸ ΟΙΚΑΒΒΙΕΙΟΑΤΙΟΝ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧΣΧ 

ῬΑΟΒ 

Ι. ΘΕΙΙΟΤΕ. ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ..... ...οννὐν νυ ο ον οὐ οο νον ον σοου 8908 

Π. ἹΜΡΟΒΤΑΝῚ ΕΝΟΙΒΗ ΨΕΈΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞ ΒΑΙΔΙΒ... ......οο νος. 805 

ΙΝΘΕΧ ΟΕ ΒΙΒΙΠΟΑΙ, ῬΑΒΒΑΘΕΒ...... Ὁ ννν νου ον ον ον σου Ῥαρα8 ΧΙΧ, χχ 

ἘΣΧΡΙΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤὙῪΡΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, ΞΘΥΜΒΟΙΒ ΑΝῸ ΑΒΒΕΒΥΙΑΤΙΟΝΒ. Ῥδρα χχὶ 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΒΙΒΙΟΘΑΙ, ΡΑΒΘΒΑΘΕΒ 

ἀοη 6515 
ΘΟΒΑΡΤΕΒ ῬΛΟΒ 

ΒΕ9510 ποτ τ ζω δθ 

4330, Ὁ ΠΟ νον νον νον δ1ὶ 

ΙΑ ΨΆᾳΨᾳ.ᾳ0.0Κ. δ7 

15... 0 τς; δ8 

πα δ8 

Ἐχοδπ5 

15610-18 ΣΟ ον σεν ννον δ1Ὶ 

ΝΕΠΙΟΡΒ 

280-10, 180 - 5, 4 Ὁ 66 

2480-9, 100-19. Ὁ Ὁ νων θδ 

ΒοιΘΓΟΒΟΙΥ 

ς  Ψ.ΆΨΨ. 46] 

41... το ετ ρῶς 6Ὶ 

δΦυάκο 

ὥς ΤΡ δ8 

Ι ϑδιηοῖ 

ἘΠ το λοι μος δθ 

ΤΙ ϑδαυῖοῖ 

1 0 περ ϑ μος 71 

ν ΕΑ Το ΡΣ 177 

ππ---- γ4 

016 ποι ο, 67 

κα γἢ- 67 

ῬΒΔ1118 

; ΡΥ 494 

Φουν νος ἐεοεκον τευ ἀπο ῦ 110 

ῬΒΆΪΠΙ18 
ΟΕΠΑΡΤΈΒ ῬΛΟΒ 

δι ἀν ενου κι ποτ 189 
Δ τ αν οὐ τι σϑ τους 189 
ΘΕ τον 40δ 
᾿ΕΝ ΡΤ 406 
Ἴ:λεῖ  ϑλλδοὶβενδιδν δϑνς πύβοΣ 407 
Β΄. οτλι ῥοὴν ώρ ῥηόυξν 171 
δ τὸ τὸπ  ὐήλι βροτοὶ 195 
ιἰ ΠΕ ΠΥ 408 
"ἢ ΒΕ 190 
15... ον ῥωποσς Φ09 
15. ει πεν 410 
18...  ουευ τὺ ρος 486 
δ᾽ εὐχῶν ἀρὰ ϑον 489 
106. ρει σῶς 199 
ιν ἀαΥ ΤΥ Φ11] 
15. πες οἰς αι νοὶ 140 
10, Ὁ πος λοι κον 179 
0 ρου θον 476 
20... το δον ον ρος 108 
νοὶ ΑΒΕ. ΠΡ ΤΥ 104 
32. δι ον δεν κιών ὸς 4Φ]4 

τ οι δυδιϑως 191] 
τς ΠΣ Ή 194 
ὦ ΕΟ ΜΝ τ τ 114 
δι προς τ ϑλος υἱσὰ 44] 
0. χε στοτοτοσος σ ἢ 445 
375. τ τ οτεο ες 186 
τ πα ν 446 
8. οὐ λυ κεν ιενιν 444 
γ᾿ ΤῚ 178 
ϑῦ: νυν σον 1δ4 
81 Ὁ πτ τυ φυξνς 416 
81 ρον ν δονωΣ 417 
ὯΦ ϑλλλδος δες ρον ἃ 486 
ΝΗ ΡΥ 184 

ῬΒ81Π18 
ΟΒΑΡΤΕΒ ῬΔΟΒ 

δὲ τυ οὐ όν τῶν 491] 
01, τον τόν ἐλ νι το τς ττς 438 
86ι᾽4 ὉΠ ς {0 νοοννον 988 

361 λους 179 
87... τὐολεν φανάρι ϑυΐ ἡ 4857 
εἰς ΠΠΕΥΝ Ε  Π ἢ φδῷ 

88, τος σιος 456 
401-12... Ὁ0ΟῸ0Ὁ Ὁ 0 Ὁ νον ει νον 19ὅ 

ΑΨ ΨΨ00..ΕΣ 498 
41 πολυ οο τ δος δὲ 447 
42, 48..........{ὉὉ-ς 184 
Ὅς ὶ τινων 430 
4. ως νὰ αν νῇ 87 
48... νει ιε τε στο, ὡνν 187 
17} τ το ιν ἐουο νὼ 116 
᾿ς ΒΤ ΎΥΥ Ρ 1δ 

8 τυ κεν ον μοπῶτων 490 
ὅθι: υὐέου νυν ἐσνοι 484 
τὸ Δ 454 
ὌΝ ΠΡ 498 

δι ταυο ἐκ λναβ δα 486 
δά... το όδουος 4]8 
δα, ἐν να ὁ τονΝ ρῶς ὡς Φ18 
δδι τυ να ἃ 19] 

811. σώ; ἐπσ υες 440 

δ". 7 τ τ; 127 
ΒΒ, , ον φώς τα 440 
τ Ἐν ΠΝ 489 

Εῦ. τῷ τ του δὰ 4958 
δ᾽. ὕὕῳ0εὲὕὉὕὃω τυ λον 1086 

05. δ ὲευυιχουφς 196 
5... ὉὉῸὺ Ὁ τὐτλυ ἐδτι 185 
δὲ. τπευνυτλϑοῦνα 490 
δ. ρους σου 179 
ΘΟΙ ΣΟ ον ον νον εν νου 144 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΡΑΒΘΒΑΘΕΒ 

ϑθοοοῸ 9 99"δ6 969 699 ὁ 

οοζοονοθοοο ΘΟ 9690 99 

ῬΒΔΆΪΠῚΒ 
ΓΗΛΔΡΤΕΒ ῬΑΟΒ 

11..-ὐὐὸὰῪΉκ εν λέξις 445 

155. του οι δ ὡς 185 

118..ψϑ ὅὑτπὸ τὺ κ τυν νι, 1892 

140-148............ φ95 

1441π|1Ὲὅϑ, ον νννννον 449 

14412:6 Ὁ ν νος 180, ἐ7ὅ 

14Ἐπηι τ ἐς φιεριοος 13Φ 

140. εν ν ἐο 168 

1471}... ὉΠ νν κεν νον 164 

1471-:0.ς.. Ὁ ὉΠ νν νι νον 165 

148... ριον δι 166 

149........«Ὁνν νον 166 

1. υς σους, 167 

οης οὗ ΒΟΠΚΒ 

1.81-ὌὄὔὌἌᾺῳἵῪν δι ι ς τοὺς 89 

δοροιπ ἢ 

ἀρ ΡΝ 4 

Φινεὲς γ4 

ται δί!0}}8 

ΠΡ 77 

ΡΣ ΑΖ τοαν ει θα θὴρ τῶ πὸ γ3 

κ᾿ ἌΝ ΡΣ 81 

᾿ΕΝ ΡΥ δ 

 ΌῚ 79 

ΑΠ05 

διτο οεορὶς νον 4 

Φο8} 

τυ ἐῶ χυτοὴς 1δ5 

ἨΔΡΌΔΚΚυκ 

ευ οι ὥνο δελν ἐκότῦα ἐτὸ 199 



ἘΧΡΙΑΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΥΡΟΘΟΒΑΡΗΙ͂ΟΑΙ, ΡΥΜΒΟΙΚ ΑΝ. 

Τεχὶ ἴῃ τοσλβϑῃ {γ709. 

ΑΒΒΒΕΥΙΑΤΙΟΝΒ 

ϑυρρίειηδηίαὶ δηᾶ οὐἀϊίοτίαϊ δ ἀϊεοῃ δ ὑο δὴ οἱ ἀδὺ βϑοϊουι ᾿ἢ βιρδι]ον {Υ̓ὦὉῬΘ. 

ΘΡΟΓΒΟΣ Ρ ΟΠ ΙΝ ΒΜΑΙ1, ΟΘΑΡΙΤΑΙΒ. 

Ῥορεοαϊ ραββαϑεβ 8.ὸ αἰβίύηρσυ Βῃθα ὃν βταδιϊος ἐγρὸ διὰ Ὀτγοΐκθη ᾿ΐπθδ. 

Ἐχρίδηδίοσζυ οἶδυβεβ, ἑουπά ἴῃ [86 οΥἰ κί], ἰὴ ( ). 

ἘπΡ Βἢ δαυΐϊνα]οπίβ οὗ 086 ΙΏΟΓΘ βἰ χη βοδηὺ ΗΘΌΓΘΥ ὈΓΟΡΟΙ ὩΔΙΊ6Β ἴῃ Ϊ ]. 

Ὑογάβ ἐπιρι θά Ὁγ πο οοπίεχί! ΟΥ Βυρρ)] θα ἴο τοβίοσθ 86 οτίρί μδὶ παγτδύϊνεβ, 
ὙὙΏΘΓΟ ὑ8 686 Ὦδνθ Ὀδθὴ δΌγαροα τη 086 Ῥτοοθδβ οὗ ραϊζογιδὶ ἐυδίοῃ, ἐπ ἐξαἰἐοδ. 

Ἑοοί-ποίδδ, ρυθβϑη  ηρ ὑ86 ΓΕΔΒΟῺΒ ἔογ ὑΠ6 Δ} ] γ818 Δ ηα οἰ αϑϑ οαϊίοη οὗ [86 τηδὺθ- 
ταὶ, βι σα! βοδηῦ δἰοσγηδίθ σοδαϊηρβ, δμα ΧΡ  ΔηΔΌΟΓΥ ταδίθσίδὶ, ἴῃ διι8}} τοσαδῃ 
ἵγροϑ. 

Τηϊεγργείδ ϊνο βἰά6-Βεδάϊηρβ, χἰ νην ἃ. ΘΟ ἀθηθθα 8 
ἰοχί, οὐ [86 ΙΔΙΜΙΙΒ ἰῃ βιωδ]} τοσαϑῃ ὑν09. 

ὈΣΩΤΏΔΙΥ Οὗ [9 ΔΟΟΟΙΆΡΘΏΥΪΩΣ 

Οδδρίος ὨυτΕΥΒ ἰὴ ἈΓΔΌΪΟ ἤρυγοθ. αγΒο ΠΌΤ ΌΘΓΒ ἰὴ ΒΓΩ8]]} βραγαβ Ρἰδοϑὰ 
δΔῦονα 86 ἰ1π6. 
αἴζον 086 νοῦβο Ὡυ τη γ, 

ϑυσοσδδῖνο ρογίϊομβ οὗ ἃ σεῦβο ἱπαϊοαίθα ὉΥ "- 
ΤὨι8, ἀδηρθβὶβ 11. 4 (ϑοοοπα μαζύ οἵ (δθ ὑθγβθ) ἴο 

ΙΝ. 6 (βτϑὺ Βα] ᾿ποϊιυβῖνα 8 τυ ΐθῃ 29"--45, 

Οοσιρΐϊεῖο βιοσγίθβ οὐ ᾿ἰὕ ΓΑ ΥῪ υπϊ8 (τ Ὁ ἐμοῖγ ῬΆΓΆ]1618, ᾿ἢ Δ 7) 84Γ6 ηυτηρογοὰ πὶ 
ΔΙΓΒΌΪΟ ΠΌΓΩΘΓΒΪΒ βυσοσβδί οι Υ ὑβσουρμουῦ ὑῃθ δηζίγθ νοϊυτηθ δηα 8γϑ τεΐδγγϑα ἴο 
88 βοοίΐοῃβ. ΤΏυ,, ὃ 2 τοίουβ ἰο ὃ 2, 1 μονα 5 Ποϊνογαηοθ δηὰ 1, ἀοσβῃὶρ 
οὗ Ηἰ5 Ῥοορῖϑθ, Ρρ. δ1-δ8. 

ΑἸΔΗΥ - Ατηογίοδῃ Ἐονΐδοα 
Ψεγβίου (1901). . 
Ὗ «- Αυϊδοτίθοὰ ὉὙογβίου 
(1611). 

ΑΡροοσ. “- ΑΡΟΟΙΨΡΡΏΔ ΟΥ δροο- 
τυρδαὶ. 

ΑΥ̓ΆΤΏ. " Ατδιηδίο. 
Αδανσ. “- Απϑυγίϑη. 
ΒΔδΔΌν. -- ΒδΌν)ουίδη. 
αἴ. - ξΟΙΏΡΒΤΙΟ. 
6. Ο. "“ ἴοτ Θχδιηρῖίοθ. 
ῖ. « αηᾷὰ ἐο! οπίηκς. 
ΕαἸκ. - Οτοοῖς Β (Ψαδιΐοβῃ) 

ἱοχὶ οὗ ἰὰ86 ΟἽ. 

Οομοσαῖ ΑΡΌσχονίδ οι 8 

ΕἸκ.Α .«- ΑἸοχβδηδσγίδη αἷς. ἰαχὲ 
6.60.1. 

ΟΚ. ν᾿ - ϑἰηδιιίο ας. ἰοχὶ οὗ 
186 Ο(.Τ. 

408. “- Φοδορδυπ. 
1,.αἱ. «1 (Υυϊχιΐδ) ἰοχὶ 

οὗ Φοτοόγωθ. 
111, . ᾿ἰτογδ!ν. 
1λι6. « 1 υοἷδη 5 δοθηδίοη 

οὗ ἴ8δ6 Οτοοῖς Ο.Ἷ. 
ΝΎΤ. ὦ Νοὸν Τοδίδιηθηΐ. 

ΟΓ ", οἰδορὰ 

ΟἸἹὰ Ι,. - ΟἹὰ Ι,δείη Ὑογαίου 
οὗ ι86 ΟἽ. 

Οἤβθα "- ἀρθρος ἰουπὰ ἷῃ 
γιθὴ δ 

ΟἽ. « ΟἹὰ τροιειδεαὶ, 

Ἀονὶδοὰ ν οτβίοη (1888). 
: τὶ δὴ γογδίου οὗ 

186 Ῥϑηῦὺ. 
. “ὦ βοιηϊίίο. 

ΒΥ Ὲ Ξυτίβο γοιδίου οὗ 106 

Ταῖς. - Ταχύ. 
8. τὸ γοσϑο. 

ΑὈ τονίδιίοιβ ἔος {πὸ ΟΙά Τοβίαπμοηϊ πὰ ΑΡοοσυρμαῖ Βοοῖκ8 

. “0 1 ονϊ οι. 
Νυΐλ. “- ΝΟΣ ΌΘΓΑ. 
1. .« δυουϊοτοθοζων. 

. “Ὁ 7}088υδ. 

. ὦ ΚΊΏδΆ. 
σβν. - Ομ ἴοιο. 
Νοδ. -- ΝΟ ΘΙ 88. 

.«- Ἐπροϊοαίαοίδα. 
δΒᾳ. οὗ βρ». -- Βοης οὗ δοηρ5. 

Οὗ. “- ΟὈδά ΔΒ. 
Ζοηδῇ -- 7]οηδῆ. 
ΜΙ. -- ΜΙοΔἢ 

Ἑδάτ. «- Ἐδπάτγθα. 
Νίδβα. 850]. «- ἸΝἰδάοχα οἵ 3ο]ο». 

ΒΞυδ. “« ϑυδδηηδ. 
Ῥτυγ. οὗ Μβῃ. - Ῥγαγοσ οἵ 
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ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

Ι 

ΤΗΕ ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΘΤΙΟΞ ΟΕ ΒΕΒΒΕῪ ῬΟΕΤΕΥ͂ 

ῬΟΞΤΗΥ ΩΡ 6 ἀοβηρά 88 ἰδ ἐπηδρίηδίϊνα δηα τηνι τηὶς οχργοββίοῃ οὗ ΤῈὸ 
1π6 ἱπϑίαῃς, ἴῃ6 ἔδα!πς, δπὰ ἔμπα ογεδεϊνα ἐμβουρηὶ οὗ δῃ ἱπβρίγοά βου]. [πῃ ἔδὶ"ς 
Ὀτγίοῖ, ἃ 15 ᾿πουσῃὶϊ δηά οιηοϊίοῃ βοὶ ἴο {86 τηυβὶς οὗ ψογάβ. [58 οδ)δςὶ 18 ἴο ἘΓΟΣ 
ΔΎΔΆΚΟΙ δηά ἀἰϊγοςοὶ ὑπὸ ἱπηαρί παϊίου δα ομοϊίομβ οὗ ὑμ6 ἈΘΑΓΟΓ ΟΥ ΓΟΒΩΘΓ 80 ΘΕΌ 
ἐμαὶ 6 ψ1}} αἷϑο β5ϑῆαγε ὑπ ροϑὶβ οὐῇ ἱπϑιβῃὶ, ἴθ] ς, δὰ ἐπουσῃῖϊ. ΑΒ 
ἀπὸ ἰυμάδηηοπίδὶ πηοαπὶης οὗ ὑπὸ νογὰ 1 ρ 165, ἴΠ6 ροσὶ ἰ8 8 Δ ΚΟΓ, ἃ ογεδῖίογ, 
85 Ἧ611] 88 δῇ ἰηἰογργοῖοσ. Τθογα γα ἴοι δββϑη ἰδ] οἰθιηθηΐβ ἰῃ 8]}} ροθυ: 
(1) ἱπορίγαϊίοη, (9) ᾿πιαριηδιΐϊοη, (8) ογοδίϊνο ρόνοσ, δηά (4) τγίθ. Βδοῖ 
οἵ 411} ροοῖσυ 18 ϑοῖηδ ᾿μϑρίγίης ἴογος {πδὶ βιἰγβ [86 τηϊηα οὗ ἰμε6 ροοῖ. [1 δ Ὺ 
Ὀ6 ἴπ6 Ὀοδυῖν οὗ παῖίυγο, ἃ ϑ.υ κὶη ποδὶ ΟΥ ῬΘΥΒΟΏΔὶ οχροσίθῃςθ, δὴ {ΠΠπ- 
ταϊηδίϊης ἰά68, ΟΓ ἃ ἄδθερ δπιοϊϊοῃ. πάθοι γἱὴρς 41} {μι686, [δι ς ἢ ΓΟΟΟΡΏ 265 
16 βρὶγὶὶ οὗ ἰδς Εἴογηδὶ τ ῆο, ἰῃ ἀἰβογοὶ τᾶγ8, ἰουοῃοα δηα ἱπηραγῖβ ἢΐβ 
ἀγα ϊῃ ἴο {86 γοϑροηβῖνα σηϊηα οὗ ἰμ6 ροοῖ. Τα σϑὰ]ὶ ροοὶ χηυδὶ 830 ροβ- 
8658 ἴῃ6 ρονοῚ οὗ ἱπιαρσ᾽ παιίΐίοη, ἰΠ6 Δ ΌΙΠΥ ἴο 866 οἰοαῦὶν ἀπά οοπογοῖοὶν τῖῖϊὰ 
᾿ἰ8 τηϑηΐδὶ ν᾽ βίο ἐμαὶ πο ἢ 19 ποῖ ρμογοοῖνοα ὃν ἐμ6 ογΠΔΓΥῪ ἤδη. Εὐτ- 
ἐβοόγίθογο, ἢ6 τυϑὲ 6 δ0ῖο, ὈγῪ ἴῃς δἱὰ οἵ 819 ἱπιδρὶπαιίοη, ἰο ἀοβοσίθα ἢϊ8 
γιϑίοη ἰῇ Δρργοργίδαία ψογάβ δῃηὰ ἤριυγοβ δηά ἰδ ἴο ρῥγοβοηὶ ἱΐ οἰθαυν δηά 
οοπογοίοὶΥ ἰο ἰμα ουοβ οὗ ᾿ἷἰα ἔεϊΪονν θη. ΕἾΠΑΙΪν, ὑπὸ ργονδὶ πη σΟΠοοΡ- 
ἴοῃ οὗ Ροοῖγ ἀδιηδηάβ {παὶ ἃ 85}}4}} θ6 στ γίῃτηϊς ἰῃ ἴοσω. ΤῊΪβ οβϑϑϑηὶ δὶ 
σμδγβοιδσίϑεϊς δ Ὺ Ὀ6 Ἔχργοϑϑοα ὈΥῪ ἴδ τγίδτη οὗ τοχζυΐαῦ τηοῖγε, 88 ἰῃ ατϑοῖς 
Ροοῖσυ; ὈΥῪ ἴδ τηνι μπιὶς βου πα σοπνονθα ὈΥ ἴπε σοποϊ υἀϊης ψογαβ οὗ Ἔδο ἢ 
[ἴη6, 85 ἴῃ τπηοϑὶ ΕἸ Ζ 150 Ροσίγυ; ογ ὈῪ ὑδ6 γγί οὗ γοουττίης ἰβουρσῃϊ. ΑΡονα 
8}, {6 Γ᾿ πὶς ἔογιῃ τηυβὶ 6 ἰῃ Βδγτλοὴν τὶ ἴμ6 ἱμουχσῃὶ οΓ Ρϑββίοη τ δῖ ἢ 
ΣΏΒΡΙΓΟΒ ἰἰ. 
Τα Θδγ θὲ οχϑ 65 οὗ Βαθυ)οηΐδηῃ δὰ Ευρίΐδδη ᾿ἰογαΐυσα ἃγὸ ἀϊ8- [ἃ 

ὈΟΙΥ ροοὶϊς ἴῃ ἴοσα. [Ϊἢ δηοϊθηὶ αγοοοα ἴῃ αγὰβ θοζδη ἴἰο δηβ {ὑπο }γ ἡεήὰ 
ΒΟΠΩΖ5 σοηΐυγο5 Ὀοΐογα ἰῃ6 Δρρϑάγδηοθ οὗ {πθ ΡΕΣ]ἸΟΒΟΡροΒ δπα ἢϊϑἰογ 88. 
Αροηρ ἴμ6 δαυὶν Οδγιηδηβ δηὰ ΕἸ] 15} ὑπὸ γί οὗ ροοίϊς οοτηροϑιζοη ἀ6- 
νοϊορεα ἰοπα Ὀεΐογαε ἐμαὶ οὗ ργοβ τις. Τῆς Ηρῦγονβ οΓῈ ΠῸ Θχοορ- 
ἰἴοη ἴο {8 τυϊθ. ϑοαίζογοα ὑῃσγοι σὴ {πὸ οαγ  οϑὶ ργοβϑο νυ ημ8 οὗ ἴῃς ΟἹ ά 
Τοβιδιηθηΐ ἃγὰ οἷάοσ ἔγαριηθπὶβ οὗ ροριΐαγ ροθ8 ὑπαὶ ψεγα ουγγοηὶ δὲ 86 
θοαὶ πηϊημ8 οὗ [5γ86}᾽8 ἢἰβίογυ οὗ ἱπῃογι θα ἔγοχῃ 115 θη τὶς ρμϑϑὶ. 

Τὴδ ΣΟΆΘΟὴ8 ΨὮΥ πο ἢγϑθίὶ δχργεϑϑοα ὑποὶγ ἱμουριῖβ ἰῃ ΡοοίΥ ἃγα ποὶ 
αἸου ἰο ἀΐϑοονοσ. ΤΟΥ ἃγὰ ᾿ἰἸυδπίγαϊοα ὈῪ ἐδε πδίυσαὶ ἱπρυ 868 οὗ {86 
οἰ], πο ἰο- ἀν ἔδυ έν τοβοθοὶ οογίδιῃ οὗ ὑμ6 ᾿πἰι14] βδίδροβ ἱπ 86 

ϑ 



{||} 

ΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἀενεϊορηιοπὶ οὗ δα Βυμηβη γαοο. ΙΝ Ἠΐπ ἱπηαρίπαίίοη δηά γανίμη, ἵπὸ 
οὗ ἴῃς Ἄομϊοῖ οπαγβοιογιβιῖο οὗ 41} ροείγυν, διὸ ἱππαῖθ. Τὸ ἄἀβδηῆςς δπά βΚὶρ 
15 ἴογ Ὠὶπι τηογὰ παίιγαὶ ἤδη ἴο ψαὶκ. οείγυ, σιϊὰ 115 τ παῖς τηθϑϑυγο 

8Δη4 5ἴγοῃδ δρροβϑὶ ἴἰο ἰδ ἱπιαστηδιϊοῃ, 15 ΓΟ} θοΓοα ἰοηρ δἴϊζογ υἷδῖπ Ῥτοβα 
58 Ὀδθη ἔογροϊζοη. Ναίυγα δ]530 ἰθπάϑς ἴο δἰρμδϑβζε ἔπα στγίμπες ἰθηάθηῃ- 
οἰ65 Ἱπμβογοηΐ ἴῃ ἴδ δυπιδὴ βου]. Τα τίϑο δηὰ ἴδ! οὗ ἴῃῸὸ σψᾶνοβ, ἴῃς 
ΓὨγ Πὶς σπσανίης οὗ ἔΠπ ἰγθαβ, {Π6 σμβδηρσὶπρ ρἢ184565 οὗ ἰδ βιὰ δπὰ τηοου, ἐδ 6 
τορυϊαγὶν τγοουττίης σνοΐοβ οὗ ἰΠ6 βοδϑοῦβ ἰοϊ ἐποὶγ ἀθαρ ἱπιργοββϑίοη ὈΡΟ᾿ 
γι μαϊεἶῖνο πιῆ. ἴπ Βἷπὶ ἐπδὲ τ Ποἢ ττδϑ γῆν πὶς ἰουπά 8 αυοκ γόβροηβο, 
δνϑῃ 85 4069 πηδγὶϊαὶ οὐ Γῃ ν ἱτ]ς τχυϑὶς ἴῃ ἐπα τηοάογῃ Ομ] ἃ. Το οχργοββϑίοη 
οἵ ἐδβουρηὶ οὐ ρϑϑβϑίοῃ ἴῃ ᾿ἰἰογαΐυγο ττδ8 ποὶ οϑ8 0 ἴοσ δδγὶν ροορίοϑ' [1ὶ να 
ΟὨΪΥ υπάογ ἴμ6 ἢ ρο! ηρ ἱπῆυσδπος οὗ ἃ βἰγοης, ογοδίϊνα ἔογος ἰμδὶ πον 
ονογοδηα ἰδ6 ἱπογὶϊα δηά οεἰοϊ πο ὑποῖγ ἰά685 ἴῃ νογάβΌ [1ἰ 88 πδίυγαὶ δπα 
ῬγδοῦΟ ΔΙ ἱπονηδοϊς ὑμδὶ ἰμ6 ρῥγοάιυοὶϊ οὗ {ἐπὶ ογοδίϊνε ἴογος ββουϊὰ ὃς 
Ῥοοῖγσυ. Τῆυβ ἴῃς βῃορδογά ργορμῃμοὶ Αποβ, υπάογ ἐμ ᾿Ἰπῆυσηςς οὗ ἃ οεἰθδγ 
ν βίου οὗ ππροηάϊηρ ἀβηροσ δηὰ οὗ ἃ ροτογίυϊ γοϊ σίου δπὰ ρμαϊγιοι!ς διηοίϊοι, 
νοϊοοα εἰ ναγπηρα ἰο ἰδ6 ποδίοβ οὗ πογίογῃ ἴϑγϑεὶ ἴῃ Ὄχα θὰ ροεϊὶς αἱος- 
ἴοη. Το ἀϊνὶπο ἔγυαϊῃ Π84 ἱδίκθη ροβϑαβϑϑίοη οἱ πη δά ποϊῃην [655 ἐμ δη 
Ῥοοίγυν οουϊά Ἔχργεββ ὑἰῃε οοηνϊοϊϊοη 8δπα τλθββαρο ἐμαὶ Ὀυγηοά πὶ πη Ὠἷπι. 

ΤῊς τηοπυπιοηΐβ οὗ Βαδνίοηϊα δα Επυρὶ δανὸ βῃονῃ ὑπαὶ ἰῃς ζοηογαὶ 
σμαγβοϊογιϑιὶοα οὗ Ηοῦτονν Ροοίγν ψοσα ποῖ δου δῦ ἴο ὑπ [5γϑο 165 υΐ 
ὝΟΙΓΟ 5μδγοα ἴῃ οοπῆοη ὙΠ πὸ ϑοιϊιὶο πδιϊουβ ἐμαὶ ρῥγοοοάθα ἔδβοι. 
Το οἷά ϑυπιογίδη δῃὰ Βδθυ)οηΐδη δοςοιπὶβ οἱ ογοβϑὶϊοη δηα ἰδ δποϊοηὶ 
᾿ν πη ϑυπς ἰο {πε χοάβ ὈΥ ὑΠ6 ΘΔΡΥ Σ᾿ ΠΔὈἰἰδηῖβ οὗ ὑδ6 Τιρτῖ5- Ευρ γαῖα 
ψ ] ον ππόγα οδμαγβοίογιζοά (1) ΌΥΚ ἃ τηοδϑυγοὰ δοδὶ γθουγγης ἴῃ 800 οοα ης 
᾿π65 δὰ (9) ὃν ὑΐὸ γηγίῃη οὗ δουρὶ; ἰμδὶ 15, {πὸ ϑοοοπα ογ ϑυςοθθαϊης 
165 γοροδιϊηρ οὗ οἶϑε ἀδνοϊορίης δα ἱδπουσῃὶ οἱ ἴΠ6 ἔγϑὶ ποθ. ΤὨ8 88πὶ6 
τὨνίὰ οὗ τραϑυγοὰ θοαὶ δπα σγεοουγτίηρ ὑμουρῃὶ 15 ἰουπὰ ἴῃ ἴδε οδε οϑὶ 
Ἐκνρίϊδη ἢντηβ. ἴῃ πιδὴν οἱ ἰ᾿θϑε ῬΟΘ 5 οδοὶ βιιοσθθάϊης ἰἰπο δα ἰἤγοα 
δοοοηϊθα β5.}}] 80 1.65. Μογε σγδγοὶν ἴδῃς ἰουγ- θοαὶ τηϑδϑυγο ργενδιϊοα. ἘΕΤΟΠὰ 
ἴδε πϑάα]ς οὗ ἴπδ πἰπεοϊθομ ἢ σοπίυγν Β.Ο. σομ68 8 ποῦὶς Εσνυριδη Ὠγπηπ, 
δ άἀτγοβϑοὰ ἴἰο ϑοϑοςίτς ΠῚ, ποῖ ποῖ οηἱν ΠΠυβίγαϊοα ἴἢθβα ἰυπάδπιοηϊδὶ 
οδιαγαοιογίςιῖος οὗ Ηοῦγεν ροεῖγν Ὀυϊ 18 490 'π ἴῃ ίογιι οἱ βὶχ βίγορδο οἵ 
ἴδῃ 11π68 θοδοῆ. ἴη Εἰχυριϊδη ροείγυ, ἢονονοσ, 85 νοὶ] 89 ἰῃ ἰῃ6 Βαν)οπίβῃ, 
πε βἰγορῃϊς γνι πηι ἀρροδγβ ἴο ἤανὸ Ὀδθὴ Τὁσοδϑιοηδὶ δηἀ ἐχοορί!ομδὶ γαῖ μοῦ 
ἴμδη πὸ ροπογαὶ γυϊθ. Το ἱπουρῃὶ αἰτανϑ ἀοπϊπδιοα ἴΠ6 ἔογπι, δπὰ Ὀοϊά 
ἀοραγίυγοϑ ἔγοτι πὸ ὑγονδιϊ ηρ τηοϑϑιγοὰ θοαὶ τὸ ποῖ πποοπμηο. Τῃ6 
ΒΔΓΠ6 15 ἵστα οὗ οδιὶν Αγδαθὶς ροοῖυ. ὙΠ 6 ὑμογὸ δγὸ ΠΙΒΗΥ͂ ΓΟΟΌΓΓΙΙΠΚ ΓΟ- 
ἴγϑιηϑ, ἃ γοζυϊαγ βἰγορῃϊς οὐ ταδί γίοδὶ βἰσγυοΐϊυγα ἰ8 Ἄχοοριϊομδὶ. [1ἰ τδ8 ποῖ 
ὉΠῚ}} ατοοκ ουὐϊΐυτε Ὀεραη ἰο οχογὶ ἃ ρονογίυ! ἱπῆυδηοα Ὁροὰ Ατγαθὶς δπά 
ϑντίδς ροοῖγν ὑπαὶ {π6 τοσυΐδὺ πποεῖσγα τὶ ϊῃ πηδδϑιγοα 5011 0]658 ὅγβὶ δρρεδγοά 
ἴῃ ϑοιυίεὶς ᾿ἰϊεγαΐαγο. 

Ίτυς ἰο 119 ϑοπιῖς ἱημογιίδηςς, ἔμπα πιπάδιγοηΐδὶ οἰαγδοιογιβιϊοβ οἱ Ηδ- 
ὈΓΕν ΡοοΙσΥ δγὰ [86 τηοδϑιγοὰ θοδὶ δηὰ δα γυνίμη οὗ βουσὶ οὗ βοηΐθποο. 
ὕπάοσ ἐδ ᾿πῆυδηςς οὗ ἰπ6 ατεοῖὶς δηα Βοπιδῃ ἰά68}5 οἵ ροεῖγυ, βομοίδγθ πᾶνα 
ἴον σοηϊυγῖο5 βουριιὶ ἴἰο Ηπα ἰπ ἴδ ροοῖσυ οὗ ἱμῸ ΟἹά Τοβιδημοπὶ 8. τηοῖγα 
«ἀοροημάδηϊ ὕροὴ ἰδ αὐδ᾽}}ν δηα αυδηϊὶν οἱ ἰμ6 5} 0168. Α ἴεν οἱ ἴδ6 
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ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΗΠΑΒΑΟΤΕΒΙΘΤΙΟΒ ΟΕ ΒΕΒΒΕῪ ΡΟΕΤᾺΥ 

Ἰαὶθ Ῥβδ]πι8 Δ ὺ οοπίοστῃ ἰο {8 βἰδπάδγά, διιΐξ οἰβεγνίϑε ἴῃ6 αυσδῖ, 88 
ταὶῃὶ Ὀ6 δηἰοὶραιοά ἴῃ πὸ ΠἸσὶ οὗ {μ6 δου εὶς ̓ Ἰππογ ἴδηςθ, ἢ88 6 θη ἴῃ νη. 
ΑΡΡδγϑῃΐν {πὸ Ηροῦγον ροοῖ οοπβί ογοα οὐἱν ὑπ δοοοπιθα δυ] ] 65. ΤῊ 
δοηϊυ8 οὗ ὑπ6 Ηδθῦτγον ἰδηζυδρο σαν ᾿ΐπὶ σου β᾽ ἀογδῦῖα ἢ ρογὶν ἴῃ {818 τοϑρθοῖ, 
ἴον 1ἰ δηθὰ ἢ ἴο σομιθίηο, 85 ἢΐ8. ποοάβ γεαυϊγοα, οοσίδιη βῃογὶ ψοσα8 30 
δαὶ ὑμ6ὺ τϊρσὶ Ὀ6 ρΡγοπουπορά ἰορεοῖῃογ τὶ οπο δοοοπῖ. Τῆδ τηυϑῖς,  ΒΙΟἢ 
ψ839 8 ἰγοαυσηΐ, ἢ ποῖ {π6 οοηϑίδηϊ δοσοιηρδηϊμπηοηΐ οὗ δεῖν Ηθῦτον ροοδίγυ, 
κου θα ἰανογοὰ ἴπδ, τηρϑϑυσγοα δοσοηϊυδίίοη οὗ βυσοθθαϊη [1π65. 11 ἰ8 
ΡΓΟΌδΌΪα ἐμαὶ ὑμ6 ροοῖβ ἰῃ γϑοϊιηρς ὑμοὶγ ροθ8 ψ γα δἰϊοννοα ἰᾶσρο ἴγϑθάοιῃ. 
Μϑδην οἵ ἵπποι, Π{κὸ ἐμο φαγὶ ον Βα οπίδη δηα Εἰυρίϊδη ροοῖβ, ἔγθαυθηὶν 
ἀεραγίθα ἴγομι ἱποὶς δαἀορίοα πηρϑϑιγα, θβρθοῖα! ν δὲ ὑπ Ὀοσίπηϊηρ δηθὰ ἐμά 
οὗ βϑἴδῃζββ. ἴῃ ζεπογαὶ {6 ἰδ θηου νν88 ἰο θοσίη  ἃ ᾿ομβοσ δηα ἴο οἷοβα 
ἃ βίδηζα νι ῖΐῃ ἃ βῃογίοσγ ποθ. ϑοπιοιϊπηθϑ ἐδο Ηδρτγον ροοὶβ ραββϑεα δΌΓΟΡΕΥ 
ἴγοτη ὁ Κὶπά οὗ πιοραϑυγοὰ θθδὶ ἴο δποῖΐμεγσ. Τλι8 ἃ ραϑτγὶ οἵ ἰῃ6 οἤδγηι οὗ ἔδ6 
Ῥδουίοβ8 ὑπννοηϊν- γα 581πὶ 18 ἐμαὶ 1 ορῖπ5 ἴῃ ἴῃς βγϑὶ βίδηζα νὴ [Π6 
ἰπγθο-θθδῖ, ῬΡ855685 πὶ {πὸ βθοοπά ἴο ἴδε ἴοιτ- οδὶ, δηα Γἰ868 ἰῃ ἐμα ἰαϑὶ βίδηζα 
ἰο ἰῃ6 ἔνο- οδὶ ΠηΘΆ31Γ6. 

Τῆς ἵνο- θοαὶ τηϑᾶϑυστο 88 υϑο Ὀυϊ ταγοὶγ. 115 βἰδοοδίο ποῖθϑ ΨὉΓΟ 
νν6}} δαδρίθα ἴο δχργθϑθ ἰμὸ ἰσυτηρεὶ ποῖα οὗ τψδγπίης οὐ ἴθ Δρρθδγβϑηςα 
οὗ ἃ ἰογείψη ἴοθ ογ ἴοσγ υ86 ἴῃ {πε ρορυῖΐαγ βοηρβ ἐμαὶ δοοοιηρβϑηϊθα ἰδδ ταρὶά 
ἄδποθ. ΒΥ ἴδανγ ἴῃ τηοϑὲ σοχῃχηοη ΙΘΘΘΌΓΕ ΟΓ τηοῖσο (υδίης ἴα πογὰ ἴῃ 18 
Ὀτοδάοβὶ 856η836) δαορίθα ὈγῪ {δε Ηδρτγεν ροοῖϑ 898 ἰῃ6 ἰγοο- θοαὶ. [ἰ τγ88 
Δαγλγϑ ὗν δαάδρίθα ἴο ὑπὸ Ἰοεησὶῃ οὗ ἴμα ογαάϊπαγυ Ὀγιοῖ, ἰογοοέι! βοηΐθησθ 
δηἋ δηδοϊοά {μ6 ροοὶ ἴἰο ργοβοπὶ ἢἰβ ἐπουρῇῃῖβ ἴῃ ταρὶά, Ἵεἴεοϊίνα βοαῦθηςα. 
ΤῊΣ ἰουτ-οδὶ τηθαϑυγο 8 υϑοὰ Ὀαυὶ ταγεὶγ. τ να εἰορίουθα ΌΥ Αἴηοϑ 
ἴὴ ἴῃ ν]οΤΟυΒ ἀγζυταθηὶ ΘΝ ἢς ἱπίγοάυσοά ἴῃ {πὰ ἰαἰΐον ραγὶ οὗ {δε ἰπϊγά 
οδαρῖοσ οὗ μὶβ Ργορῇθου δηά ποὶ ἰηΐγοαυθηὶν ὈΥ {86 Ρ58] πηΐβὶβ σι πη ργοβ- 
βῖνα ίογσοδ. Νοχὶ ἴἰο ἔμὸ ἐῃγοο-θοδὲ ἴμ6 ἔνο- θοαὶ πιδᾶϑυγο τγἃ8 ι.564] χτηοϑὶ 
ἰγοαυθηιγ ΌῪ 15γ86}᾽8 ροοῖβ. 10 88 γϑδ!ν ἃ σομῃ δἰ παιίοη οὗ {πῸ ἰπγοο- θοαὶ 
ΠῚ ἴῃς βῃοτὶ ἵνο- θοαὶ πηϑᾶϑυγο. Τῇ ἰαϊίογ, ἰκὸ 8. οδίοῃ ἴῃ ὑπὸ Ὀγοδίῃ, 
βυσροθῖθα τὶ ϊῃ ταγὰ οθοϊ νομθ55 ἐῃ6 ἄδορ δηχοϊϊοη ἐμαὶ 8]]16ἀ ὑπ6 μοδαγὶ οἵ 
186 ροοὶ. 1ὴ ἰδΐοσς ἀδυὺβ ᾽᾿ὑ γγα8 ὑπῸ σμαγϑοίογιβθς Τοαϑυγα ορί ουθα ἴῃ ὑπ6 
Ἰαπιοηἰδιίϊοηβ υἱἱογοὰ ονοσ ὑμ6 θοῦ οὗ 6 ἀθδά. Φογθηλ δ᾿ 5 ἱπιραβϑιοηθα 
ὙΔΓΠΙΉΡ5 8η ἃ ΔρΡΡρΘδΪ8 ἴο 8 δῦ ΠΟΙ ΥΥΙΏΘη 8ΓῸ 8} δχργοϑϑοα ἴῃ {88 
ἀγαμηδῖς τηθϑϑιγο. [1 νγβ 880 ιϑοὰ, 89 ὉΥῪ ἰδ βϑοοῃά 15886184}} δηὰ ἰπὸ 
ΔυΐΠΟΓΒ οὗ τδην οὗ ἴμ6 ὑβ8δ,πη8, ἴο νοῖοθ ἴῃ6 ρτγτοΐουμα δπιοϊϊουϑ οὗ ργβῖβο 
δηα ὑπαηκβρίνίηρ τ ΒΙΟὴ Ὀγοδῖμα ἰπγουμῇ ἴμό86 ἱπγηγογίαὶ ροθ8. ὝἜἝΓΥ 
ΓΆΓΟΙΥ, 88 ἰῃ β8δὶπ 197, ἴῃ 5ἰχ- βθδαὶ τηϑᾶβισγο 15 ἰουπα. Τθυ5, ποὶ Ο]Υ ὉΥῪ 
μοὶ νογάβ δὰ ἱμουρηὶθ δηὰ μοβίυγοβ, θυϊ ὉνῪ ἴδε ροοίϊς τηθαϑυγοθ ΒΊΟΘΒ 
ΠΟΥ διρίονοα δηα ὃν {δε σϑδάδθπος οὗ ϑβιιοοθθαϊης βοηΐθηςοϑ, [5.868 ροοῖβ 
ὍΟΓΟ 8016 ἴο ΔΡΡϑδὶ ἴο {πΠῸ ἰγαϊποα ἱπϑιϊποῖβ οἵ ὑποὶνγ ἤθδγΟΓΒ δηὰ ἴο σοῆνοΥ 
ἐμοὶν ἰάθαϑ σῖΐ ἃ τοιηαγκϑΌϊα οοϊμρίοΐθμθϑθ δηα οί ομδὶ οο]οσὶπβ. Οπ6 
οὗ {μα οἰίοῖ σμδγηηβ οὗ {ῃ6 Αι μογζοα Ὑογβίοη 15 {μαὶ 118 ἰγϑηβίδ[ουβ 1π801Π6- 
νον ταργοάυοοά, ἴο 4 ρσγεδὶ Ὄχιθηΐ, ὑπὸ [11 οὗ ἐμ Ηδθῦτον, δἰ πουρσὴ {πον 
Ργὶπἰθά 8}] ροθίγυ 848 ργσοβθ. [π δα ρῥγοβθηῖϊ ἰοχὶ 8ῃ δἰζοιρὶ μ85 Ὀθθη πη866 
ἴο τοργοάμςςθ, 85 ἴδ 845 15. ργϑοῦ σα α ἰῃ δὴ Ἵχϑςοὶ ἰγδηβίδιίοη, {Π6 τηραϑυγεά 
οβάδηοσε οὗ {δμδ ογρὶημδὶ Ηδθῦτον. 
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ΙΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

Α οδβεγβοϊογιϑιῖς οὗ Ηθῦστον ροδίσυ, ονθὴ τόσο ἔσπαἀβηηθηΐαὶ ἰμ8ὴ ἰμ6 
οδάρησο οὗ τηρδϑιγοα Ὀοδῖ, ννὰϑ ἰδε γγίδπι οὗ ἱμουσῃὶ ἴῃ Βυσοθθαϊης ᾿1Π68. 
ΒΥ ἰϊβ τηοάσογῃ ἀϊβοονογεσ, Βίβῃορ [όνίῃ, ᾿ἰ τγα8 σδ]]οαἱ Ρδγα} }6]15π|, δἰ που σῇ 
ἀμ ἴϑστλ 15 ποῖ πὶ γον οχαοῖ. Τὸ ἴμὸ γήοϑίογη οδγ σοροι το οἱ ὑμουρᾷὶ 15 
ἰδυϊοϊοσίολ!, δπα ἰδυϊοίϊοῦν 18 ἀἰϑρίεδϑίησ; Ὀυὲΐ ἴο ἴδε βγϑϑ ἴ68. ὑῃ6 θββϑθῆοθ 
οὗ ρΡοείσυ νψα8 μα γηνίημ οὗ Ιάορα. Ὁπμαυθϑὶ Δ ὈΪΥ {ἢ|158 υπάδιμοπ δὶ σἢδγ- 
δοιογίβεις οὗ Ηθῦγον δα θά σγοδὶν ἴο ἰἰ5 οἰαγιὶν δηὰ οἴεοϊνοηοθα. 1 τπ6 
1μουσϊ τγα8 ποῖ ἔυ}} Ἔχργοβϑοα ἴῃ {πὰ βτβὶ ᾿ἰη6 1 οουἱὰ 6 Ὀτουρεὶ ουἱ 
οἰθασῖν ἴῃ ὑπ ϑοοοπαὰ. 7}ι19 ἰγρα οὗ γῆγπια Ὀοιπά πε αἰδογοπὶ τρϑι θοῦ οἵ 
ἴῃς νοσβα οἷοβο ἰορεῖμου δὰ ρᾶνεὲ ἰο ΗἩθῦτον ροοίγυ 115 ἰογοοίιῃ!, ἀϊάδοϊ!ς 
αὐυδιν. 1 νᾶ8 4180 ἴδ δαϑίϑσ ἴογ ἴῃθ ροοὶ ἴο οοηΐογιῃ ἴο ὑπ ἍἽσϑῆοῃβ ἴτη- 
ῬοΟβϑα ὃγ {μ6 τηνι οὗ ἐμβουρὶ ἰπδη ἴο ὑμε πόσα τῃθο βδηῖοδὶ ἀδιμδη 5 οἵ 
8. ἴογιηδὶ τηοϑῖγα Οὐ σγιηθ.0. Τυβ ἰδ6 Ηδκεῦτον ἰγρα οὗ γγίμ, ἱπϑιθδα οἵ 
ἩἸΏΡΘα ΠΩ, στοδῖν ἴδο  αιθα {πὸ ἔσθα δηὰ οροϊδνα οχργοββϑίοη οἱ {με ροοὶ δβ 
τουδὶ. 

ΤὮγθα ὑσῖμηδὶ ὑγρθ8 οἵ ρῥδγδ οἰ ἴϑπὴ οὐ τγίδπι οὗ ἱμβουρῃϊ τὺ Ὀς ἀϊβιϊη- 
δυϊθῃοα. Τα βγβὶ ἰ5 {πῃ ΒΥ ΟΠ ΠΊΟΙ5 ΟΓ γεροδὶϊηρ ῬΔΓΑ 16] 151 1π ἡ ΒΙοἢ [86 
ΒΘΟΟΒα [πὸ τεροϑδῖβ δα ἐδβουρὰὶ οὗ με Βγϑὶ ἴῃ 31. Ἀ}ν ναγδηϊ ἴοση. ϑοιηθ- 
1268 1ὶ διηουηΐβ ἴο ργϑδοῖϊοδὶ σοὶ ἰογαιοη, 88 ἴῃ 158|1|8}} 1δ᾽: 

Τῃ ἃ εἰρῃὶ Αγ οὗ Μοδῦ νἃ59 ἀοναϑίδιοα, συϊποά, 
Ιηῃ 8 ηἰσιὶ Κὶν οὗ ΜοδΡ ν88 ἀδναβίδιθαά, γυϊπθά. 

Μοτχγὸ ἰγθαυθην πὸ ὑσὶ ποῖραὶ τνογάβ ἴῃ ἐπα βοοοηά ᾿1η6 δΓ6 ΒΥ ΒΟΏΨΙΩϑ οὗ ἴπ6 
ΘΟΓΓΟΒΡΟΠΟΙ ΠΡ ΟΓα8 ἴῃ ὑμε Εγβὶ ᾿ἴἰη6, 83, ἴοσ θχϑιηρῖθ, ἰῃ Ῥβδίτη δ17: 

Ῥυγρο τηὸ ἢ ἤγ58ο0ρΡ, δηά 1 3}41] 6 οἰδϑῃ, 
ν83} τῆθ, δῃά 1 53}.4}} θ6Ὲ ψν ιῖοῦ ἐμδη πον. 

ΤῊ 5 ΒΥΠΟΏΥΤΙΉΟΙΙΒ ΟΓ Γεροδιϊης ρΑγΆ [6] 15π| 18 Ὁ. ἔδγ ὑπὸ τηοϑὲ σοσσηοῃ ἰγρ6 
ἴῃ ᾿ἰγγίο ροθῖγγ. [1 Ἰεπὶ ἰἰ56 ἢ παῖυγα! ἢν ἴο πὸ Ὄχργοββίοῃ οὗ οχτιοίίΐου δπὰ 
86 τϑϑυϊίβ οὗ αυϊοῖ τηραϊἰδιϊοη. 

ΤΠδ β8θοοηά ἰγρα νγδ8 ἴμ6 δηϊ τ πηοῖο οὐ οοπέγαβϑιϊης ρδγδ] 16 151 ἴῃ ν ΒΙΟἢ 
ἐμ βϑοοῃὰ ᾿ἰὴ6 ργοϑθηϊθα ἃ ρϑγα οἱ δηθὰ γαῖ οοπίγαβίϊης 4684. ΤὨ15 ἰογιῃ 
ὟᾺ5 ΨΟΓΥ ΓΆΓΟ ἰῃ ἰἱγγῖς ροοῖγσυν, Ὀυὶϊ ν88 ἰγεαυθπὶν υϑοὰ Ὀγ ὑἱμθ ψ]βάοιι 
ὙΓΙΘΙΒ, ἴοσ ἀγϑιηδίϊο σοηἰγαϑὶ 58 ἃ τηοϑὶ νδ] 8 0 ]6 δ] ἃ ἴῃ ᾿ΠΠΡΓΟΒ51Π0 8} ᾿ΠΡΟΓ- 
ἰδπὶ ἰσυΐῃ, Θϑρθοῖα!ν ὑροὰ ὑμ6 τη α5 οὗ ἴμ86 γουησ. Τμα [ο] ον ΔΓ 
δχϑιρίοβ οὗ {818 ἴγρϑ: 

Α ἴοο  ᾿β δῆσον 15 Κποῦῃ δὶ οὔποθ, 
Βυϊ 8 86ηβῖθὶα ἤδη ονογϊοοϊκβ δὴ ᾿πϑυϊι. (Ρυ. 1915.) 
Βεῖϊζογ πὰ Π{{16 τπαὶ {π6 τἰσῃίΐθουβ ᾶνα 
ΤΏδη ἴμ6 τ δ] ἢ οὗ δὴν τ ]οκοα θη. (5. 8575.) 

ΤῊς {πιγὰ ἰνρὲ 88 ἃ ϑυῃηζμοίῖο οὐ ἀδνοϊορὶπρ ρδγ [6] 8: ἴῃ τ ἰο ἢ τῃ6 
τπουσῆίΐ οἵ {Π6 βγϑὶ 11π6 18 οοτηρ!οἰθα οσ Ἄεχρδπάρα ἱῃ {π6 βθοοηά οΥ βιοσ θα πη 
᾿ἴπ65. ΤῊΙΒ ἴοσπι 88 δβϑρβοῖδ!ν διϊοα ἰο Ἔσργοββ ἀδνείορθα βουσὶ ἀπά 
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ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΘΤΙΓΞ ΟΕ ΒΕΒΒΕῪΝ ΡΟΕΤΕΥ 

ΘΟΣΡΪοχ δαγοϊϊδοῃ δηἋ νγὰ8 ἰγεαυθηῦν οὶ ουθά ὈΥ ἴδ βποχηὶς 88 νγ)ῦς}] 858 {6 
Ἰγτῖς ροοῖϊβι Τδι Ῥγονογὺβ 1δ τοϑδάβ: 

ΤῊς ογ68 οὗ δοβονδὴ δγΓὰ ἴῃ ΘΥΟΓΥ Ὀΐἶδος, 
Κοοερίης νας νοῦ ὑμ6 ον] δηά ἴδε φοοά. 

Οογίδιίη οὐ μοῦ 1689 σοιμητηοη ἔγγρ68 οἵ ρδγ8} 16 ]}181ὴ σὰ ἰουπά. Τἢοθδβα δὰ ἴῃ 
ΤΟΔΙΙΥ ΠΟΤ οοΟΙρΪοχ ἀενεϊορηηοη β οὗ ἴπ6 ἴπγοθ ὈΓΊΤη8] ἴγροϑ. ΟἿδ 18 διη- 
Ὀ]οιηδίϊς ρδγβϑ 6] 15πὶ, πὰ τ ἰοἢ 8. ΘΟΙΏΙΏΟΩ ΘΧΡΟΓίΘμο6 οὐ ἰγυϊὰ ἰ8 1]υδβίταϊοά 
ΌΥ ἃ σοΟΙΏΡ ΔΓ ΒΟῚ. Ὀ80.8}}ν ἀγα ἴσομπι παῖαγο: 

ΑΒ οο]ά ναῖογ ἴο 8 {πϊγϑὶν σηϑῃ, 
50 δΓ6 3οοά πον ἴγοιῃ 8 ἴδ οουηΐσγ. (θυ. 9635.) 

Ιη Ῥ581πὶ 8371: ἰῃ6 ἤγβὶ ἔτο 11π65 δὰ 'ἴῃ ἃ ΒΥΠΟΏΥΙΏΟΙΙΒ ρΔΓΆ]} 6} ]18τὴ, ἴμ6 {πϊγὰ 
δηά [οὐγίὰ ΠΠυϑίγαϊα ἴπὸ οἰ οπγχαῖῖο ἴγρο, ψ Ὁ} ἴῃ6 ϑοοοπά οὗ ἔννο οουρ] οἰ 
βίδ 5 ἴῃ βυπίδοίϊς γοϊδιοη ἰο ὑπὸ Εγϑῖ: 

Ἐτοῖ ποῖ ἐμ γβοὶ Ὀδθοδυβα οὗ ον] ]- ἄοο ΓΒ, 
Νονγ Ὀδ6 δηνίοιιβ οὗ ἰβοβα ῆῇο ἀο Ὑτοηΐ, 
Εογ 88 ζγαβϑ ἴπδν ψ1}} αὐἱοκὶν τ μος, 
Απά Ι᾿κὲ {86 σγθϑη μοῦὺ ἴδαε αναυ. 

Αμοῖδοσ ἰγρα ἰβ ἰδ βἰδὶγ. κα οὐ ομῖη- κα Ράγα 16} 181 ἰῃ ΒΙΘἢ ἃ ποσὰ ΟΣ 
ὑπουρσὶ ἴῃ οἠα ᾿ἴπ6 158 ἴδ κοὴ ὉΡ δηὰ Ἔχρδηαθαά ἰὴ θδοὶὶ βισοσθαϊης ᾿'π6. [ἰ 18 
ἾῺ ΓΕΔ ἃ ἀσνεϊορθα ἴοττη οὗ ἰμθ βυπίδμειϊίς ρδγα  ]θ δα. ΤὮι5, ῬΒΆ] τὰ 
φ4δὴ, ογρβῇβ8: 

Ὗο ἰ8 ἰδς Κιης οἵ σίογυ ὃ 
Φεμονδῇ βιγοηῦ δηά την, 
Φεβονδὴ πὰ ῖν ἴῃ Ὀδι|6. 

Απά 58] 81" 3: 

Ο δεμονδῆ, ΒΟΥ ΙὭϑΩΥ 8ΓΘ ΤΥ ἴοοβὶ 
Μϑδην ἅγο γἰβίῃ 3 ὉΡ δϑαϊηβὶ π6; 
Οἱ πιὸ ὭΒΔΩΥ 8. ΒΑ]: 
“ἜοΣ Εἴτὰ ἴπογο 18 ἢο Πείρ. 

Α {μϊτὰ ἰγρα 18 {με ἰπϊγονογί θα οὐ δηνοϊοροα ρδγβ]} 6 }15πῈ ἴῃ οι ὑμ6 ἢγϑῖ 
δηαὰ ἰδϑὶ 1ἰπ65 ἃγὸ οἰόβϑὶν ρδγβϑ]οὶ ἴο δδοῇ οἰμοσ δῃηὰ ἴμὸ ἱπίοσνθηϊης [1Π68 
ἐχρϑπά {δα ἐμβουρὶ οὗ {με ἅτϑὶ. ΤῊ 8 ἴγρα 18, ἐμογοίογθ, ἃ δουπηὶπαίίοη οὗ 
186 ΒΥ ΠοΟη ΤΟΙ δΠπα ϑυπίποῖὶς ΡΔΓΆ}]6] 1581. Α χοοά ]]υβίγαϊοη 18 ἰοιυπά ἴῃ 
Ῥβδία 8058:10: 

Το ἴμεο6, Ο Φεβονβῇ, 1 ο41}1} δηἀ τλδῖκο βυρρ  οδιϊοι; 
ἾΥΒδὶ ρῥγοβῖὶ 18 ἔπογα ἴῃ τὴν δἰοοά νἤθη 1 σοὸ ἄονῃ ἴο {δε ρὶὶ 9 
ὕδη ἴῃς ἀυδὶ σῖνο [866 ῥγαΐβθ, κα Κπόνῃ ἐῃν δὶ ὉΠ 6858 ὃ 
ΟἿ βϑθδγ δηὰ ΡῈ ζγϑοίοιιβ, θβοοιηδ ἰο πη ἃ Βείρεγ. 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Α ἰμϊγτὰ ἔγρα οὗ γγίμτη ἰγοαυθηῖν οι ρ] ογοά τ στοαὶ οἴδοϊ νθηθ85 ὈῪ 
ὑπὸ Ηφῦτγον ροεῖβ τᾶν Ὀ6 ἀοδιηαίοα 845 ἰπ6 βἰσορῇῃϊς, ᾿π τ ΠΙΟἢ Θδοὴ 8ιι- 
ἙσΟΘα Ως βἰδηζα οὗ ἃ ροθῖὰλ τοροαϊθα ἴῃ αἰ ογοηὶ ἔοόγιῃ οὐ εἶβ86 ὀθχρϑπαρα {μ6 
δουρὶ οὗ ἔπ ῥγθοβαϊης βίδηζβθ. ΟἿθδσ Ὄχϑιλρίθβ οὗ [18 ἴγρε οὗ γῆγίμηα 
ΔΙΓῈ ἰουπά ἴῃ Αηλοβ 46“,  ΠΟΓα θοῦ βϑἴίδηζβα οἱ ἴουγ ᾿[ἰπ68 γοροδαὶβ {6 βϑ1ὴ6 
Βοῖδ οὗ νης δηα Θη 65 ψΊ ἢ ἴμ6 ρονογία! γοΐγδιη : 

οὶ γε δᾶνο ποὶ σοϊυγηοά ἴο τη6, 18 μα ογδοῖο οὗ δεβονδᾷ. 

Τη Ιβδῖδῃ 98-10’, ἢ 115 οΥἰ πα] σοποϊ βίου, μον ᾿ποοσρογαίθα ἰπ δ35-29, 360, ἡ, 
58 ἰουῃά ἃ ρΡονογίυ! ροόοθῖὶ ἀδϑογι δὴ δοιονα 5 βυσοσεββῖνα πα σηγοηῖβ ὉρΟοὴ 
ἴα 685 [ϑταοὶ. 11 οομβὶϑίβ οὗ να βίγορῃςθ, δδοῖὶ οοπίδὶπίηρ ἔουγίδθη [1Π 68 
δη ἃ ὁμάϊης ἰῃ πε ἀγδιηδὶϊς νογαβ: 

Εογ 411 {Π18 Ὦ18 ΔΗ ΡῈ 18 ποῖ ἐυπγηθαά ΔΘΥ, 
Αμα ἢ18 βδῃά ἰβ ουϊδιγοιϊοποα 5}}}]. 

ΘΙ Πα] γῖ ν, ̓58811)5 4 δπὰ 48 οτὶρῖπα! } Υ οοηϑιυϊτυϊοα πα Ροσῖὰ οὗ ἔδγοα βίδῃζδβ, 
686} τῖϊὰ [ῃ6 σοποαϊης ἔοσαυϊα (ἰουπα 1η 425. 11, 485) : 

ὟΥΕΥ δτ΄τὶί ἰδοὺ οδϑὶ ἄοτη, Ο των 8οι], 
Απὰ ψἈἘΥ δὶ ἴδοι ἀἰϊβαυϊοϊοα τυ! !η πὶ ἢ 
Ηορο ἰμου πῃ αοά, ἴον [1 8}.4}} νοὶ ῥγϑῖβϑα ἢΐπὶ, 
ὟΝο ἰ5 {μ6 Πεοὶρ οὗ ν σουπίδπδηςς δηα τὴν συϊάσ. 

ΤῊδ βίσορῃὶς δυτδηβοιηθηΐ οὗ {ΠπῸ νΌυβ68 7188 Ἔχοθοα ΡΙῪ ΘΟΓΏΙΏΟΙ, 680 65" 
ΟἾΔ ΠΥ ἰπ ἰδς Ἰαΐοῦ ροοῖσγυ. ΕὙΥΘαΘ ΘΕ ΪΥ 1 85 θθθὴ οὈβουγοα ὈΥ ὑπὸ δα] οη5 
οὗ ἰαῖοσς βοσῖρο. [1 ψδϑ ποῖ, πονονογ, ἃ ὈΠΊνοσβαὶ οπαγδοίογϑιϊος οὗ Ηοῦσγον 
Ροσίγυ, 8η4 {μὸῸ αἰϊοιαρὶ οὗ οογίδι ἢ τποάθγη βομοΐαγβ ἴο γοϑῖοσγε 4}} Ηθῦγον 
Ροδίσν ἴο {818 βίγορῃις ἴογιῃ ἰβ8β Ὀοὶῃ πμ]5᾽οδάϊηβ δπαὰ αϊβαϑίγουβ, ἴοσ ἴἰὸ 
ΟΆΓΓΥ ἱδγουμῇ {8 ᾿ΠΘΟΓΥ ὑπ Ὺ ἀγα οἴξθη ἰογοθα ἴο ἀεἰεῖα ϑην ψογὰ5 δηά 
Βοηΐθηοοβ ΜΒ ϊοἢ ἀγα οἰθαγίυ οτἱρὶπαὶ ἀπά ἰο ἀἰβγεραγὰ {με ἰορίοδὶ οοπποοίϊοη 
οὗ πὸ ᾿πουσῃξ δηὰ {Π6 ᾿ἰΐογασυ υπὶῖν οἵ ὑπ6 νοΐ. Τὰς Ηδργον ροοίὶβ, 89 
8 ΤΌΪα, τοΐυϑοα ἴο θ6 Ὀουπα Ὀν ὑπ6 Ὀομα5 οὗ 8ῃ Ἔχδοῖ βίσορῃιϊ!ο βίγσυσίΐυσο. Τὸ 
μοῖὰ ἰπ6 οἶσδσ, ἔογοοῖα! ὀχργοβϑίοη οὗ ἰΠ|6 1]. πλοβϑαϑο τνϑ5 ἴδ ΠΟΓΟ ἱπηρογίδηϊ 
ῃ8η 115 οχίοσηδὶ ίοση. ΑἸ μπουσῇ ὑπ6 ἱπουρσμὶ οὗ {π6 Θαυ] ογ Ηδῦγον ροεὶβ 
6 ΓΆΓΟΪΥ οοηῇπροα ἴο {Π6 ΠΆΓΟΥ 1 πιϊϊδιϊομβ οὗ ἃ βίγορῆὶϊς βἰγιοΐαγο, {πο γα 15 
υ808}}ν ἃ Γυν πλὶς δ γα} 6 191 ν ἰοἢ Ὀἰηά5 ἰοσοὶμοῦ π6 βιιοςσοράϊηρ βἴδηζαβ 
δηα “τοδὶ ἱπογθΆ565 ὑπ6 οἶδεν δηὰ οἴθοϊ νοπ685 οὗ ὑπο ὶγ ΡΟΘΠ,8. 

ΤῊΘ ΤΥ ΠΑΓΥ τγτης οπιρίογθα ἰπ πιοάσογῃ ΕἸ Ρ 8 ἢ} ἀηα Οὐογιηδῃ ροείγυ, 
τ ΒΙΘἢ 8 {86 Γδουγγοηοα οὗ ὑπ6 β8π|6 βουπα δ ἔπε οηα οὗ βυιοσθθα!ης [1η68, 
88 ηοΐ 8 ἰυπάδιηοηϊαι! θὰϊ ΟὨΪΥ 8ῃ οσοδβίομδὶ οπαγδοιογβιϊὶς οἵ Ηδθῦτγον 
Ῥοοῖγγ. Τῆς οἰδαγοϑὶ ἐΠΠ 8 Γαι οη5 τα ἰουπά ἴῃ ἴῃ βηδίομοβ οὗ ροριυΐϊδγ 
ΒΟΠΖ ργοβοσνϑα ἴῃ μα ὈοΟΙΚ οὗ δυάσεΒ. Τῇ τ Δἀ]6 ργοροιυπάθα ΌΚΥ ϑαχηϑοη 
αἱ 15 Ὀγ144] ἔθαϑι 18 ἃ σἤγτης νι ῖοἢ ἢ88 θθθη ζο] οἰ οι 5} ἐγαπβ]αἰθα Ὀγ Ρτο- 
ἔεβϑος Μοογο: 

Ουἱ οὗ {πε δαΐογ οδῆηδ βοιμοϊΐηρ ἰο οδὶ, 
Απά ουἣὲ οὗ {πΠδ βίσοπῷ οδπια βουηθὶ ἰης βυνθοῖ. 
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ΟΘΕΝΕΙΒΑΙ, ΟΒΑΒΑΟΤΕΕΒΙΘΤΙΟΒ ΟΕ ΒΕΒΕΕΥ͂ ΡΟΕΤΕΥ 

ϑδιβοῃ ̓β ΓΕΡῚν ἴἰο πὸ ΡΣ] Ἰ5ἐϊπ65, τ ἤθη πον δα ἔουπά ουἱ ἱΒτουσῇ ἢ5 τῖΐα 
ἀῃ6 δέον ἴο ἢΪἷβ γ 4616, οπάβ ἱῃ ἴῃς ἵνο Ηθῦγον ψόσαβ οσίαξμα δα λϊάἀαϊλὲ, 
δ Δ Ὀδ Γοηογρά: 

1 τῖϊἢ τὰν Ποῖοσ γοι ἀϊά ποὶ ῥίον, 
ἴου μιά ποὶ βοϊνεα τὴν τ 41]6, πον ἢ 

ΤῊΘ βοηζ, πο ἢ 18 αἰγὶ υϊοα ἴο ϑβϑιυβοι᾿β ἴοθβϑ, α30 οοῃΐβὶη8 ἔθου Σγτηϊην 
ΜΟΓα5 ἴῃ ἔδτοο βυοοθοαίης 1η65 ἰδὲ Δ ὺ Ὀ6 τοηἀογοά: 

Ουτγ χοὰ [85 Ὀγουφιιὶ ἰον,-- 
ὕμάεογ οὖν 53:'..ΥΧὮ80, Οὗ ἴοας, 
Ἧς νῆο στουσμί οὐν σου γν 8. ΤΟΘ, 
Ὗο 5[6τν τηδην οὗ ι.5 δἱ ἃ δίον. 

ΤΈΣ οεἰοβὶης νογά5 οἱ Ῥβδίτη 6 δῃὰ οἱ δον 109-15 4190 γγτηθ; Ὀυΐ ουϊδθ᾽ά6 οὗ 
1686 ἴον Ὄχϑιηρ  θ5 (8 οχίοσπδὶ οὨδγδοιογιϑίὶς 15 ἰουπαὰ νΟΥν ΤΆΓΟΥ ἰπ Ηδο- 
Ὀγαν Ροοῖγυ. [1 ναϑ Δρρδγϑῃῖν Τοοηβηθα ἴο ὑπ6 ρορυΪῈΓ βοηϑβ δηὰ νγ8ἃ9 
τοσαγαάρθα 845 ὑπάοϑισαὶς ὃν [5γδοὶ 5 στοαί ρορίβ. 

Μόοτὸ οομμοῃ ἰῇ ἴπ6 ὑγορμοῖβ 185 8580 8 η06 ΟΓ Ὀϑγοπομγϑϑίᾶ. [|538]18}} 
ΙΏΔΚΟΒ 8ὴ εἴεοοϊζινοα ὑἰδν οὐ ἐπα βἰταγ βουπα5 οὗ ἴπ6 ἵτὸ Ηρθῦτον νοσγάβ 
"πιϊδπρᾶϊἑ διὰ πιϊδράϊ διὰ ςοἀἀκᾶ ἀπὰ ς᾽ ἀϊᾶ, ΜΟΙ ταν 6 τοπάογοά: 

Ης Ἰοοκοά ἴογ 7υδβίϊος, θυὶ ὈοΠμοἰά :π]υβέϊοα, 
οι τϑάγεβϑϑ, Ὀυΐ θθμο]ὰ ἃ ον οὗ αἀἰβίγεββ. (13. δ1.) 

ΑἸηο8 890, ἰὴ ἰδ ν᾽ βίοῃ γεοοσαθα ἴῃ 81. 2, ὑἷαυβ ὕροὴ ἴῃ τποϑδηϊηρ οὗ 5[1- 
"ΠΥ βουπαϊης νογάβ (κἀψὶς ἀπὰ ζὅς), ἴῃ6 οὔθ τηϑϑηὶης ϑμηιπιοῦ [τὶ δη ἃ ἴῃ6 
οἷον σοπά. Μόοτζὲε οοπηοῃ ἴῃ ἴδῃς ἰαῖοσ ροοίσν, θυϊ τόσα δγί θοαὶ, τα {86 
δογοϑίϊο. Τμυβ, ἴου ὄἽσϑιρὶς, ἰῃ Νϑμυμ 1, ἰῃ ἰμ6 βγϑὶ ἴοι ομαρίθγθ οἵ 
Τ1,διηοηϊδίϊοηβ, 8 Πα ἰῃ ΠΥ 88 |Π|8, 88, ἴοσ. ὄὌχϑιηρίθ, βδαὶπιὶ 119, οδοὴ βυς- 
σοοα πη ᾿6 ΟΥ 5ΤΟῸΡ οὗ ᾿ἴπο8 θοὶη8 νι Δ ἃ βιιοοθοαϊηρ ἰεἴζος οὗ ἔθ Ηδῦτον 
δἱρμαβροὶ. 

Το ἴδ τηοάοτῃ ΤΥ οβίογῃ γσοϑδάδσ ἴῃ6 σἤδσγιῃ οὗ Ηοῦγεν ροείγυ ἰβ ἰουπά ποὶ 
ἴῃ 1ϊ58 οχίθγμδὶ ἴοσι Ὀυὶ ἴῃ 1.8 ᾿πηαῖο ΠΟ ΓΑΓΥ οἰαγδοϊογβϑιϊςβ. Α5 α σιυΐϊο, ἰἰ 
15 ΠΙΡΉΪΥ βυδ]οοῖϊνο ἴῃ σοπίοπὶ Ὀυϊ οὈ]οοϊϊνα δηαά οοπογεῖο ἰῃ 118 ἴογτα οἵ 
οχργοϑϑίοῃ. Τῃδ ἱπηοῦ ἴθο ημβ5 οὗ ἱῃ6 ροοὶ ἃγὸ νιν] ν οἱοϊυγοα Ὀν πιθδη5 οὗ 
᾿Πυϑιγαϊϊοηβ ἄγαν ἔσοτα ἴἢ6 γϑϑ] πὶ οὗ παίιγα ΟΥΓ ἴγοπι σου οῃ ΡὮΥΒ10Δ] 6Χ- 
Ρογίθῃςοβ. μα ρἱοϊυγοβαυς Ηθῦγον ἰδησυδρο, ἴῃ τ] Οἢ Θϑοὴ ψνογὰ βυσροβὶβ 
8 ἰΔΥ αν Ρἱοΐυγα ΟΥ ἴδε! πᾷ οὐ δοίϊίϊοῃ, ἰδπὶ 1186} γοϑαλν ἴο ὑδα ροοὶβ 0.86. 
ΤΊ ἰδοκ οὗ δρϑίγαςσϊ ἴθγγηβ α͵ϑο σοσρο δα ῃἷτὰ ἴο ἜἘχργοββ Ὠ᾿π)56]7 οοπογοίοϊγυ. 
ἘΧΡρΓοβϑίη 18 διλοϊ  οη8 ἴῃ ἴπ6 ἴογτηβ οὗ ρηγϑβίοδὶ βοηβδαίϊομβϑ, ὑἰ86 Ηρργον 
Ροοὶ ἢ ἔσιιθ ρϑυοποϊορίοδὶ 511}} ττα8 806 ἴἰἴο δγζουβα ἰδ β81ὴη6 διῃοὶοῃβ ἴῃ 
186 πλ]πά58 οὗ ᾿ἰ8 Βοδγοῦβ. Τῆμ6β86 βθηϑδίοηβ γα 8δ]830 οἰδιγθηΐδὶ δηα ἰμογο- 
ἴοτε ᾿ἰπϊοὰ ἴο πο σϑοθ ΟΓ αρο. Τῇαο σγϑϑυ]ῖ 15 ἰμδαῖ ἰο- ἀν, ἴῃ τοδαϊηρ ἴα 
ῬΒδ]τη5, γα Ὡοὶ ΟΪΥ ζγαϑρ πε ἐμουσμὶ οὗ ἴῃς ῥβϑδὶ ιϊϑὶ Ὀυΐ 4]80 ἴδοεὶ ἢ 
Ηἷπὶ ὑπὸ δα οὔ με ραβϑϑίοῃ οσ {μθ 7ΟΥ ἐμδὶ βἰϊτγοα [5 8ο] 8ὁ8 ἢ6 ντοῖβ. 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἩΘΡΤΟΝ ΡῬοοΙΣΥ ἰβ α'ϑο ομπδγδοϊογιζθα Ὀν ἰΐἰ8 βροῃίδποιν δπά δδγιιθϑίποϑβ. 
ΤῊ βου ος τη ἰ5 πδἰογα! Υ ̓ηἴθπβ6, δηἋ ἴδα ραϊηΐαϊ οχροσίθησοβ [σου ἢ 
ψΠΙΘἢ μὰ 5γϑο} 1168 ρα 586 διρ δ5:Ζ αὶ {Π15 σμαγδοίογιϑιῖς. Τῇ αἰϊθηϊοι 
οὗ {πὸ τοϑᾶοσ ἰβ αὐ οΚΙΚΥ αἰϊγαοῖθα δηα σοηβίδηςν Πο] ἃ ὮὉν ἐδ6 8066 ῬΟΎΟΓ 
οὗ ἴδε ροοῖ 8 ϑαγῃοϑίμοϑθθ. ΕὙἸθαιθηΐ σἤΔηΖ65 ἴῃ ΒρΟδ ΚΟ δηα ροϊηὶϊ οὗ νἱεν 
ἱπιρατὶ ἰο Ηοῦτον ροοίγν ἃ βίγσοης ἀγδαιηδὶο αὐδὶ ν. Αἵ ὑμ6 βδῃὴ6 {ϊπια ἰΐ 
8. νἱν ἃ δπὰ φγαρηῖὶς. Το Ηρθῦγον ροοῖβ ἃγὸ ΚοθηΪΐΥ αἰΐνα ἴο {ῃ6 τηρογίδῃοθ 
οὗ ναγὶοῖν δηά οομίγαϑὶ. ΤΠΟΥ 8.6 δἰ νδυ5 βιπηρὶ6 Ὀυΐ ΓΑΓΟΙΥῪ ἢ Ἔν οῦ ἀδβοοπα 
ἴο ἰῃδ ἰτἴ6 8πα σομπιμοηρίδοθ. ΤΤῆδ οἰθαγηθβα οὗ ὑποὶγ ἐποιρῃϊ 15 ποῖ 1πὶ- 
ρΡοάδθα ΌΚΥ οὐ ουβοῦηθ ῬἢΓ8568 ΟΥ τπηΐϑι 8 ὺ 1 Ππιϑὶ γα ὶϊϊοηβ. Α,5 ἃ γυΐϊθ, ὑΠ6 Ὁ 
βίγυ]α ἰβ ϑοηϊθηϊουβ. [ηβἰοδά οὗ ρῥὲἰ πη οἶδα ἀροη οἶδυβα, ὑπ Ὺ ρῥγοεῖος τἰῃς 
Β' ΠῚ 0 ]6 οουρ οὶ. ἴη {πὶ8 γοβρϑοὶ ὑποὶγ δία γοϑοι 65 ἰμαὶ οἵ ἴῃς ϑϑυμιῖς 
βίοσγυ-[ 6} 6.8, τὸ οοπϑίδη εν ἀοροπα ὩΡοη ὑπ 5ϊπιρ]6 σομποοῖϊνα απ ταὶ ΠοΓ 
ὑπδη Ὁροῦ {πὰ τόσο οἰδθογαῖθ σοπ]υποίϊομβ. Αὔοναο 4]}, ἰῃ6 Ηδοῦτον ροοὶβ 
ΠΟΠΗ͂πα ἐποηλβοῖνοβ ἰαυροὶν ἴο ἱμϑιηθβ οὗ σοϊῃηοῃ διυϊηδη ἰπἰογοϑὶ. ΤΠΟΥ 
αἀγαπλα ον Ρογίγαν, ἴῃ ἰδησυδϑα βυρίθ, νἱν ἃ, δηά σοηῃοτγοῖθ. ἴῃς νιῖδὶ 
ΘΧΡΟΓΊΘΠΟ65 Βμαγοα ὈΥ 8}1} δ κὶπα. Αὔονα 4]}, [86 } δῦὸ ᾿Ἰηβρίγθα ὈΥ ἃ ποδὶς 
γαὶ ῥγδοῖϊοδὶ πλογαὶ ρυγροβα μα 6800 65 ἔποῖὰ ἴἰο 8 έν οἰθιηθηϊαὶ ποϑάϑ. 
1 19 ποὶ βίγδησχε ἰμδὶ Ηθῦτγτον ροοῖγυ 885 δἰϊγαοίθα δηὰ μοὶ ἐῃς διϊοηϊοη 
οἵ 4}} οἾ43565 88 πὸ οἵπερ ᾿ἰἰϊογαῖυσο ΚηονΤ ἴο Πλ8Π. 
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ΠΗ 

ΤΗΕ ὈΙΕΕΕΒΕΝΤ ΤΥΡΕῈΘΞ ΟΕ ΒΕΒΕΕῊῪ ΡΟΕΤΕΥ 

1τ 8 βἰυϊ δοδπὶ ἐμαὶ τηοσγὸ πη 84} οὗ ὑμα ᾿Πτογαΐϊυγα ἐμαὶ ἢ85 σοπῖς ἀότῃ 
ἔγοπι ἐμ οαγὶν Ηδθῦγονβ 15 ροοῖσγυ. Τῆογα 8ΓΘ ΙΏΒΩΥ ΓΟΆΘΟΠΒ ΨΥ ἰποὶγ 
διοδίοϑθι γι ϊουβ 6 ΓΕ ροοῖβ. Τὸ ἐμ6 ατϑοῖκβ {π6 νου οὗ παῖΐυγε να8 ποῖ 
αἰἰτδοῖϊνο, δα ἔποσα ΓΘ σοπῃραγαϊνου ἴεν 41} υϑἱοη8 ἴἰο ἰξ ἴπ ἐδα Πἰογαΐυγα 
οὗ ἐμαὶ τᾶδοϑὺὄ. Τὸ Ηθῦτγονβ, Ππούγονοσ, ΜΟΓῈ ἴῃ οἰοϑοϑὶ ἰοῦ πὶϊῃ παῖαγο, 
δηἋ {Π6 ρ᾽οεΐυγεβαια, ναγῖοά ἰαπά οἱ Ῥαϊδβίϊηθ 5ροα ἱπβρὶ τ ησὶν ἰο ᾿ΐ5 ϑαγὶν 
Πα Ιἰδηῖ5. Αονε 8}}, ᾿ς. Ηδῦτον 5 580 ἰὴ παίιγα ἰῃπ6 οχίθγῃδὶ πχδηϊξοβίδ- 
᾿Ἰοη5 οὗ Φοθονδ β οπαγαοῖοσ. Τα γυνὴ γαΐϊηβ, ἴπ 6 ἀοϑιίσγυοι να βἰογηιϑ, 
16 ἀγουριῖβ, ὑπ6 Ἰοουϑὲὶ ρῥἰαριι65, ἰῃ ἰδςοὶ, 4}} ὑπὸ βι γι Κπς ΡῃΒοποιηθπα οὗ ἐμοῖσ 
ψ οἷν ἀϊνουϑῆθα ἰαπά, γγογο Ὀοϊανεα γ ἰμ6 Ηδῦτοννβ ἴο σομιο αἰ γος ἔγοιῃ 
Φοβονδῆ. ΝΟΑΡΥ ὄνον ΠΡ τναβ οστοηθα ὈΥ ἃ βαποίΐυδγν ψβοσο {6 
ΘΑΡΪΥ Δ ϊϊδη 8 τουβῃρροϑα ὑπὸ αἀοά οὗ {ππ τηοιμηϊδὶπ5 δηα πο 8115. ΤῊΘ 
ἴγθοβ σοῦ ἴμ6 ϑυτηροὶ οἵ ὨΪ8 ᾿16- σινίης ΡΟ Γ δηα οἵ ἢΪ8 νου δϑὶϊης σδΓα. 
ἘδΟΣ συϑθίης βργίηρ ἰοβϑ  6οα ἴο 818 σγϑδοίουβ γον βίοῃ ἴογ με πθϑάβ οἱ ἢΐβ 
ογοδίιγοθ ΑἹ] παΐαγε βρόκα ἴο ἐποῖὰ οὗ αοα δηά ἤδϑῆςα ᾿ηβρίγοά ποῖ τ ἢ 
διηοϊ οη8 οὗ γενογθηςα δηά ἰγιβῖ δη6 σταιϊιαο. 

ΤὮο δηοοϑίουβ οὗ ὑπὸ Ηθῦγονβ οδηθ ἔἴγσομπι ὑπ6 βἴογῃ [16 οὗ {π6 ἀσϑοτγὶ, ψ ἢϊο ἢ 
ἀεονοϊοροα ἃ οομβίδηϊ βθη86 οὗ ἀδροπάρθηῃσε δηά 1πΐθηβο ἰουαὶν ἰὸ πὸ αοά 
οὗ {86 ὑσῖθα δπὰ παίϊοῃ. Ηρδπος πον δηα ἰμοὶν ἀοβοοπάβδηϊβ τ γα ΌῪ παῖΐυγο 
δηα ὑγαὶ πη ρΡ ἀθορὶν το σίουϑ. Απα γοϊσίοη (πὰ 115 ἰδυϑοῦ πιθδηηρΡ) 15 {86 
τηοϑὲ ρονοσίι! ἴογοο ὑπαὶ οδῃ δὲν {πὸ ἢοατὶ οὗ ἰῃ6 ροεῖ. Τῇ ρογϊουβ, ψαῖ- 
κα ἴδ οὗ ὑμδ6ὸ Ηθῦτονβ ἰῃ Ῥαϊοϑιϊπα 4150 σοηβίβην ἰοϑίογοα δηα ἔυγίπον 
ἀονοϊορθα ἐμποὶγ βθηβα οἱ οοπμϑίδηϊ ἀδβροηάθησθ ὕροὴ δοβονδῇ δηά ὑμς μαρὶϊ 
οἵ αἰ ἱυϊίηρ νου ονθηῖ ἴῃ ὑποὶν Ὠἰϊβίογυ ἴο ἢ]5 ἀϊγοοῖὶ ᾿πἰογσνοηϊίοη. ΤῊ 
ἔγαζῖο, ΒΑΓΓΟΥ ΠΩ ΘΧΡΟΓΊΘΠσ65 ἐπα σδιηθ ἴο πο πὶ ἀυγίηρ ἴμο ἰαΐοῦ οοπίυσί 68 
δΙουποα ψὶιδῖη πεῖ ἰμ6 ἀδοροβϑὶ ομλοίοιϑ οὗ τ ]ςο ἢ πηδη 18 σαρδΌ]ς, δὰ ὑμ05 
᾿ηϑριγοα δηα ρὑγϑοῖοδ!ν σοι ρο θα ἔμοῖὰ ἴο Οχργεβ8 ἐμοῖς ἐμουρὶβ δπά ἴθεὶ- 
1η935 ἴῃ Ροεοῖγγυ. Τδα ΠἰυΓρὶςα] ἀοιηδηἋ5 οὗ {με ἰαῖογ γι τυ] 4180 θὰ ἴπῸ [Δ 1}- 
ἔμ} δενγβ γῇο ραϊμογοά δρουὶ ἴμ βοοοπά ἰδπρὶς ἴο νοῖος ἱποῖγ Ἵχρογίθποσβ ἰῃ 
ἀῃ6 Ῥ58].τὴ5 ψ ΠΙΟἢ ἀγα ἰουπά πῃ ἴῃς Ρβαϊΐοσ. ΤΆιυ5, ἱΒβσουρδουϊὶ 8]] οὗ 15:86}᾽5 
Βιβίοσυ, πιοϑὲ οὗ 86 ἔογοθβ ψ οι ῥγοάιτος Ροοῖσυ οτο δοϊνοϊυ αἱ πόσῖ. 

ΤΏγοο ἔδὶγν τν6}1-ἀοἤπηοα ρογοάβ πᾶν Ὀς αἀἰδιϊησυ Βῃθα τη ἴῃς ἀονοϊορμηθπὶ 
οὗ οἰαβ8ς Ηδῦγον ροοίσυ. Τῆς ἢγϑὲ 15 με δὲ οὗ ρορυῖΐαγ βοῆρβ. [ἰ Ὀορίῃ8 
μὴ ἢ ὑπὸ οδπἴγαησα οὗ ἴῃ6 Ηδρτονβ ἰηΐο Οδηδδϑῃ, δροιὶ 1160, απά οχἰοπάβ ἴὸ 
πε ρῬεγιοά οἵ Ατηοβ, δρουῖϊ 7650 Βιο. Τδα βοοοῃμὰ 18 ἐῃε ργορμοίὶς ρογιοά, 
ὙΠΊΟΗ Ὀορὶπβ τι Απιοβ ἴῃ 760 δηά οπάβ πὶΐὰ ἰῃ6 σποῦκ οὗ ἴῃς βοοομὰ 
Ιβαίδῃ, δϑουῖϊ 460 Β.ι.. Ἴδα {πϊγὰ 15 ἰ86 δρὲ οὗ ἀδνοίίοπδὶ! δπά νι ϊβάομι 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ῥοοῖγυ. [1 Ὀοσὶηβ δἀρουΐ 460, ἰο ψΐοἢ αἀδἴα Δ 6 δϑϑὶρηθα ἴπῸ τηδίη 
Ροσίϊοδὶ βθοϊϊουβ οὗ ὑμ6 Ὀοοκβ οἱ Φοῦ, δπὰ Ὄχίθηδβ ἴο δρουὶ δ0 Β.6., ἤθη 
1ῃ6 δροοσυρῆδὶ Ὀοοκ πον 88 ὑμ6 ὙΥ βάοιῃα οὗ ϑοϊοσηοῃυ ψγ88 ὑγορδΌὶΥ 
π΄ὺιϊῖοη. Το ροεοίϊοδὶ θοῦ οἵ 86 ΟΙΪα Τεβίδιηθπϊ, ἱπογοίογα, γοργοϑοηὶΐ ἃ 
Ῥογὶοά οἵ αἱ ᾿ἰοδϑὶ οἰδνθῃ σθηΐξυγίθϑ. ΤΉΘΥ δγὸ οἰθαγὶν 86 σοῖς οὗ βοογθϑ οὗ 
αἰ εογοηῖϊ τυϊΐοσβ. ( αγιδὶπ οὗ 86 βοηρϑ ἰουπά ἴῃ (ἀθη 6515 δὰ ΝΟ 6 Γ5, 85, 
ἴογ Ὄχδίρὶθ, {Πδ 830-816 ἃ ϑοηρ οὗ 1,διθςῖ ἰῃ (ἀοηοβὶβ 4 δηὰ ἴμ6 ϑοηρ οἵ {π6 
ὟΥ ΕἸ] ἴῃ ΝυχθοΓβ 417-15. σομ6 ἴῃ 411} ργοθδὈ  ν ἔσοτα {δ 6 ΘΑΓΪΥ Πποιηδαὶς ρογοά 
Ῥτγοοβαϊης ἔα οδηΐγδπος οὗ {Π6 [5γ86}1165 ἰηῖο Οδηδδϑῃ. 

ΤὨε ἔεν οἰ Κ- ϑομ8 δπα δδυὶν ροθβ ὑμδὺ αν Ὀδ6θὴ ργοϑογνϑά ἴὴ ἰδς 15- 
ἰογὶςδὶ θοοΚβ οὗ ἴδε ΟἸἹὰ Τεβίδπιοηϊ βιῆςσα ἴο ϑιιρσοϑὶ {π6 σμαγδοῖογ οὗ (5 
οὔσα ὀχίθηβῖνα ροεὶϊς ᾿ϊογαΐασαθ. Ἐν ἀθηο}ν 41} {86 ἱπιρογίδπὶ Ἔνεηῖβ ἰῃ ἴμ6 
ΘδυΪΐν [6 οὗ 6 Ηδῦγονβ τ γα οοἰε γαῖα τὴ ἢ ΒΟΩΡ5 δπα της. ΑἸΤΒουσῃ 
1μ6 ϑοηξ οὗ ϑοῃηρβ 1ἴ56}7 15 ἰαῖβ, 18 88 ὑγοβογνϑα ἃ ζΓΟῸΡ οὗ Ροριυΐαῦ ροϑιηβ 
1δδὶ ΟΓΟ ΔΡΡδΓΘΒΕΥ β0η8 ἰῃ σοηποοίϊοη τὴ {Π6 τοαάϊηρ οϑυϊναῖβ. ΤΠΟΥ 
ΔΓΘ ἴῃ ΔῊΝ ὙΔΥ8 ἴδ6 ᾿αβὶ σοργοβοηϊδινοβ οὗ {πὸ ρορυΐεαῦ ροοίσυ οὗ δποϊθηὶ 
79γ8οὶ. ΘΟ: παι] αῦν, ΒΟη 925 ΟΓΘ ΒΌΠ5 ἰπ σοηηδοίίοη ἱ ἢ πδὶϊοηδὶ οδ] δ πλ1{165 
δά ᾿65146 ὑδε Ὀἷογ οὗ 6 ἀθοδϑ. Μίδην οἵ {π686 αἰγροθθ ανο Ὀθθὴ ργοβοσναα. 
Ατἴηοβ 65 6'3ο οοῃ δὶηϑ ἃ γοΐθγοπος ἴο ἐπ6 βοηββ ὑπαὶ ΓΟ Βης ἴῃ σοηποοϊίοη 
σὴ ὑδ6 Ὀαπαιυοὶβ σίνεῃ Ὁ ἰδ6 νοϊυρίτοιβ πορῖθα οὗ πογίμογῃ [5γδοὶ. 
ΤῊ δοης οὗ ἴδε ΥὙΥ6}} ἰῃ ΝΌΠΑΡΟΓΒ 91] ἰ5 Ἔν ἀμ τν ἃ ἴγρα οὗ {π6 ρορυΐδγ βοη 8 
ὑμδὲ στογα σοιηροβοα ΌΥῪ {π6 ἴοοδὶ ροθῖβ οὐ ἴμθ οοοδϑίοη οἵ δὴν ἱπηρογίδηϊ 
δανοηΐ ἴῃ ἐμ 6 οὗ ἃ ἰγθα οὐ 86 παίϊοῃ. [1538 δ)ὴ 14 δπα 23:6 σοη δίῃ Ἔσχδιὰ- 
ὈΪ65 οἵ [86 ἰδυπῖ βοηρθ ἐμαὶ ΟΊ ΒΌΠΩ ΟΥΟῚ 8 δι] θη ΘΏΘΙΩΥ ΟΥ ἴἰο οαϑὶ ἀΪ5- 
ὅτδοθ ὉροΩ 8 ῥγίναϊβ οὔ ρυῦ]]ς ἔοθ. Οτεδὶ ἀθινεγαηοαβ Κα ἐμαὶ οὗ {868 
ὀχοάυϑ, οὐ ν]Ἱοΐογιοβ ἰκὸ ἐμαὶ οὗ ἰῃ6 Ηδῦτγονβ ᾿οϑιάθ ὑπ6 Κιβῃοη, ἱπβριγοα 
πα ροοῖβ ἴο βίης οὗ {πε δομιίθνοιμθπὶβ οὗ ὑποὶσ ἤοσοθθ. ΤΏδβα Βοη 8 ΔΡΡΘΔΓ 
ἴο αν θδθοὴ οἰδηϊθα Ὀγν ἐπε ψοπιθῃ, 88 ἴῃ ἐπε ἀδν5 οὗ Πεαν!α, ν θη ὑπὸ νὶο- 
ἰογουϑ ὙΥΔΥΓΙΟΓΒ γτοϊυσηθα ἴγουα θαι}6 Ἰδάθη πὶ 5ρο] 8. ϑϑοδιζογοα ἐῃπγου σῇ 
186 ἰδίογιοαὶ θΟΟΪΚ8 ἐμοῦ γα 8130 8 Υ ὈΥΙΘϑὶΪν οσϑοῖ 68, ϑυοἢ 45 ὑμδῖὶ δἰϊγ- 
υἱεα ἴο ὅδοοῦ ἴῃ (ἀθηθ819 49, δηὰ ρυ]}ς γᾶν θγβ, {Κὸ {πὶ οὗ δοϊοιμοη δὲ ὑπ6 
ἀεάϊοδίίου οὗ [μ6 ἰθιρὶςα, μον ἰουπά ᾿π μα Οατεοῖκ νογβίομβ οὗ 1 Κὶμρβ 8.2. 15 
ΤΠΘΙΡ οὔ σίη 4] ροσίϊς ἴογχῃ 18 8.}}} τεϊδὶ θα δῃηά ὑπὸν 4} ἰθϑιν ἴο ἰμ6 ῥγοϊω- 
Ἰηδηΐ ρἶδος ὑπαὶ ροοῖγν μοὶά ἴῃ {με δαγὶν [ἰδ οὗ ἰῃς [5γϑδϑ 1168. 
Νυμθοῖβ 4157 δπὰ ΠΠ ϑϑδιιοὶ 1935 οσοηΐδὶη Γοΐίογεηοοβ ἴο 8 οἾ858 οὗ θαγάβ 

ΟΥΓ 5:56 Γ5 τὸ ἀου 1658 ΘΟ ρΟΒοα την οὗ 8686 βοῃββ πὰ ρῥγεβεσνεα ἴῃ 
οΓδὶ ἴογταῃ μοβϑα ψ οι μ8α Ὀδοπ Ππαηάρθαά ἀονῃ ἔγομι ργοοθαϊηβ βεπογαι! 8. 
ΤΈΘΥ σοΟΙΤΟΒροΠα ἴο {πα 53᾿ ΓΑ. οἾ8455 οὗ βίῃ εγβ 0 δΓα 8}}}} ἔουπά διιοηᾷ {86 
ΑΥδῸΒ οὗ {πε ἀδβεγὶ δηα σῆο γϑοϊϊα Ῥεϑὶἀς ὅῃς οδιηρ-ἤγοβ {86 βοῃβ5 (δὲ ἰ6}} 
οὗ 86 δανοῃίιγοβ οὗ {πὸ ἰγῖὶρθα δηά 1ῃ6 δοβιονοιηθηΐβ οἵ 118 ρορυΐαῦ ΠΘΓΟΘβ. 
Τὴ 1 ϑδιηυεὶ 9525 {Πογα 8 ἃ γοΐθγεπος ἰο ἰῃ6 Βοοΐ οἵ ἐδ6 ἤζαγϑ οἵ ὕυεμουαΐ ἩὨΙΟΒ 
18 Θν ἀθη ιν 8 οοἸ]οοϊίοη οὗ βοηρβ γοοογάϊηρ ἴμ6 ν]οϊοτῖε5 οη ὈΥ ἴδῃς [5γϑε]- 
1165 ἰὴ ἴΠ6 πϑδιῖς οὗ δοῆονδῃ. Α βἰπλδγ οοἸ]οοϊϊοη οἵ δποϊοπῖ βοηρϑ,  ΒΙΟἢ 
[845 υπΐογίπδίοὶν Ὀδοη Ἰοβὶ, νᾶ8 ὑμ6 Βοοῖς οἵ ϑΧαδῆοτν; ἰμαΐ 15, Τὴ Βοοῖς οὗ ἐδ 

Ὀρτιριξ. ἤαβμογ 18 ουἹἀθηὶν ἃ ρΡορυΐαῦ ἀοβισηδίϊοη οὗ τμ6 παιϊοη, 1βγϑεὶ. 
ΤὮΟ αυοϊδιϊοῃϑ (6. 9., Φοβῃ. 1012, ΠῚ ὅδῃ. 118. 1 ρ5. 863, 6Ἰκ.) ἱπάϊοδία ἐμαὶ 
[8686 ΡοΘπ}5 ἀθϑὶὶ τὶϊὰ ἱτηρογίδης ονεπῖβ ἴῃ 15γϑοὶ 8 Ὠἰβίοσυ, βιο ἢ 88 ᾿δν α 5 
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ΤΗΕ ὈΓΙΕΕΕΒΕΝΊΤ ΤΥΡΕῈΒ ΟΕ ΗΕΒΕΒΕῊῪ ΡΟΕΤΕΥ 

Ἰαιηθηΐ ονοσ ἰμ6 ἀθαῖῃ οὗ ὅδυϊ δῃηὰ δομπαίμδη οἵ ϑοϊίοιηοῃ᾽ βΒ ὑγϑυδγ δἰ ἴῃ6 
ἀοάϊοβιίοη οὗ μα ἰθρίθ. ΤΉ686 σοΐίογθησοθ δηα αὐοΐδίϊοῃβ δ'8ὸ βϑυσροϑὶ 
ἀμ τῖάς ναγοῖὶν δηά οχίοπὶ οὗ ὑπὸ ρορυΐϊὰν Ηδθῦτγον ροδίσγυ, τηοβὶ οὗ συ ἢ 
868, υπίογιυπδῖοϊν, θθοη ἔογονογ ἰοϑὶ. 
Τα οδδγαςοῖοσ δηά Ἵοοπίεπὶ οὗ ἔπ6 ῥγορβοῖϊο ροϑῖγυ ψ ΒΟ ΘΟχηθ5 ἴσοι ἐπα 

βοοοπα ρεγίοά οὗ βγϑοὶ᾿ β ̓ἰἴοσαυν ἰβίοσυ βᾶνα δίγοδαυ Ὀθθη ἀἰβουββοα ἴῃ 
ψοίυμμε ΠῚ. ΤΈο ροοῖὶς δά άγοββϑεβ οὗ {πὸ ργορῃμοῖβ σψοσα ἴδ πδίυγαὶ οιι- 
στονὶν οὗ [Π6 ΘΑΥΙΥ ΟΥΘΟΪ65 τ Β]ΟΝ ΔΡροδῦ ἴο πᾶνα Ὀδθὴ ἱηνδυ Δ ΌΪν οαβὶ ἴῃ 
Ρορὶϊο ἔοστη. ἴῃ ρῥγεβθη τη ὑπο ῖγ πησβϑασοϑ ἰμῃ6 Ῥγορμοῖβ υ86αἀ δἰπιοβδὶ Ἔν ΘΥΥ 
ἔγρο οἵ ροεῖσυ Κῆοόνῃ ἴἰο ἰδ Ηδθρτον. ὙΠ ἴμὰ ἀχοορίϊοη οὗ ρογίϊομβ οἵ 
ἘΖοΚκΊοὶ, Ηδρραὶ, δα Ζθομδγίδῃ, μον οἰ ὶπαὶ ογαὶ Ῥγορ μοοο8 ΤΟ ΓῈ δἰ τ 8 
Ρυὶϊ ἰπ {86 ἔογιι οὗ ροοῖσγυ. ΒΥ ἰδῶ {μα ᾿γγῖοϑὶ ποῖβ, τ οι να5 βίσυςκΚ ὈΥ 
1μὸ δι ον ργορμοῖϑ, νγαϑ 53.}}} ἔυτί μοῦ ἀδνοίορθα δηά μα ἰουπάδι!οηβ ἰδὶὰ 
ἴον ἐμαὶ 51}}} πνὶἀογ ἀοσνοεϊοριηοπὶ οἵ ᾿γγῖοδὶ ροοὶσγυ ΙΒ σπαγδοίοσιζεα {Π6 
τἀηϊγὰ ρεγοα οὐ 158γ86}᾽5 ᾿ἰἴθγαγν ἰἰβίοσυ. Του 1655, ἀυγίηρ ἴμ6 βδῖηα ῥγο- 
Ῥἢεῖὶς ρμογοά δὴν οὗ ἰπθ6 ὑγονοσὴβ δηά βοπα οὗ ἔμ ρβδ] 8, ἢ οἢ Βανο 
Ὁ] ἰδ οἰν ἰουπά 84. ρυἷδος ἴῃ ἰδ Ὀοοῖϊ οὗ Ῥγονοσὴὺβ δηὰ {ΠῸὸ Ῥβαί θυ, τ γα 
οὐγτοπῖ οὐ {ἰπ6 1105 οὗ {86 Ρϑορίθς. 1 νδβϑ 8 βδοοῃα ρσγορμοῖϊς ρογιοα οἵ 
15γ86}᾽5 ῃἰδίογσυ ἐμαὶ βανε ἰο {μ6 γδοθ ἐπε 14685 δηά ὑῃ6 ᾿τρι}}865 νοὶ ἰουπά 
ΧΡ γοβϑίοη ἰῃ {πε γοϊγοθροοῖνε δπα ἀϊάδοϊο Πογαΐαγο οὗ [86 {πὶταὰ ρΡοσὶοά. 

Ὀυτγίηρς ἴἰδο ἐδιγτὰ ρμογοα [53τ86}᾽5 ροδὶσυν δϑϑυϊηθὰ ἵἔτνοὸ αἰβιϊποὶ ἔοσηβ. Τὴ6 
᾿γτῖςδὶ σςτοὺρ 18 γεργεβοηϊθα ὈΥ ἐμ Ῥβαϊζοσγ, [ῃ 6 ὁδοββίοηδὶ ὑ88 τὴ ἴῃ ἴῃς ἢγϑὶ 
ὈοΟΙ οὗ Μίδοςοδθθεοβ, ἴῃ ἐπα οοπο υϊης σπαρῖοιβ οὗ βοὴ ὅῖγα, πὰ ἴῃ ἴῃ6 Ῥβδ]) ἴθ ῦ 
οὗ ϑοϊοπηοῃ. ΤῊ8 σγοιρ τγοβοοὶβ {Π6 Ἔχρογίθπορβ, ἰῃ6 διμοί!οηβ, δηά ἰπ6 88ρὶ- 
ταὶϊομβ οὗ με δον ἢ τος δηά οὗ ἴῃς αἰ ογεηὶ οἶα 5865 πὶϊῖη δυάἀδαίϑη. ΤΒ6 
οἶος σγτοὺρ ᾿ποϊυάθ5 ἔπ6 σῃοχηὶς οὐ νι ϑάοιῃ ᾿ἰἰογαΐυσε ἰουπα 'ἰπ Ῥγονογθϑ, 
Ρογίϊοῃβ οὗ Εἰςοϊοβϑἰ βίο, Βϑὴ ὅῖγα, ἱμ Υ'8άοιῃ οὗ βοϊοιηοῃ, δηά ἴῃ ὑπ σσονη- 
ἵπς σοῦῖς οὗ ὑἰμ6 Ηδθγον 88ρ68---ἰῃς ὈοοῖΚ οὗ Φοῦ. [1ἰ 8 {ὑπὸ σγεϑυὶϊὲ οὗ {π6 
δασηοϑὶ ἀοϑῖτο οὗὐ [53γ86}᾽5 ἰαἰοδὲ ἰεδοῆοσβ ἴο τηᾶκε ῥγϑοῖϊοδὶ δηα εἴοςοϊνα 
ἴηι 186 ᾿Πἶα οὗ {ποῖ οσσῃ δηά βιοοθθαϊης σοπογαιουβ ἐμαὶ ΒΟ. 88 Ὀαβὶ ἴῃ 
ἐδα πιογϑὶ δηά γο] σίου Ἔχρογίθηςοοϑ οὗ {86 ραϑὶ δηά τηοβὶ νἱϊδὶ] ἰῃ ἐπα ἰθβοῆ- 
ἱπῃρ8 οὗ δδυ θοῦ ὑγιοϑὶβ δηα ργοροῖβ. 
Το ἀγβϑηηδ νν88 ποῖΐ ἃ ργοάυςῖΐ οὗ {πε ϑ'ϑυλ ες ππά. ΤΉ ἴδ πὸ ἀγϑηηδ δ88 

Ὀδοη ἔουπά ἰπ ἴδε ᾿Πογαΐιγαβ οὗ δηοϊοπὶ Βεαγίοπία δὰ Εσυρὶ. Το Ηρθῦτον 
Ῥτοροίβ, ἴπ ἔποῖνγ ροοῖὶς δα ἄγθββοβ, ἰγθα θη! δ ρίον θα ἀἰδίοσιιθ. ἘΣΖΟκΙοὶ 
Τανϑδ 8 στεδὶ ἀγαπιδιϊς αἰι8}1}168, απ οπα οὗ {με οἰϊοῖ ομδγηβ οὗ Ηθῦτγον 
᾿ϊϊοσαΐυγε 18 118 ἀγασηδίϊς ομαγδοῖοσ; δυΐ με βϑγβδοὶ ϊο8 ργοάιοθα πὸ ρυζγα 
ἄταπια. Τα ΡοῸΚ οὗ Φοῦ 8 {6 ποαγοϑὶ δρργοχιγλδίίοι ἴο ᾿ΐ, νεῖ 118 δοϊΐοῃ 
δηα ΡῬΓΟΩ͂ΓΟΒ8 81:6 80 )6οῖϊνα γαῖμα δὴ οὐ]οοῖδνο. ΕἙγίπογιηοσγο, πὸ ΟἹὰ 
Τοεβίδιηθηὶ οοπ δὶ ἢ8 ὯῸ Οἶδα Ὄχϑιηρία οὗ δὴ εἽρίς. Τῆς βοῃρ οἵ Περοσδὴ 
85 ἸΏΔΗΥ δρὶς αὐ8}1 165, Ὀυὶ 11 15 τόσα δὴ πιογὸ ροοὶϊς ργοβοηϊδίίομ, ἴοῦ 
γουῃ 11 81} τυ ἃ ἰαγζα ἰγτὶς δἰοηθηὶ. [115 Ὀγαν}ὶν 8180 ἴογ 5 115 οΪδ8- 
Β᾽ βοδιϊοη 88 ἃ ρυΓα ορὶς, ἔοσ 1638 ὑῃ8ὴ ἔνθ νΟΣΒ65 ἃ ἀσνοίοα ἴο Πογοὶς 
πδιταϊϊοῃ. Τα ορὶς, Βονανογ, 88 ποὶ ἴογαϊζῃ ἴο ὑμ6 ϑδοσα ῖς τη. Οπ6 
οὗ {μ6 δδυϊ οσὶ δπα που οϑὶ οχϑηλρ 68 οὗ οδυὶν Βδαυ]οηίδη ἰἰϊεγαΐυγε 15 ἐμ6 
80-(4116 ορὶς οὗ ΟἹ απλοβἢ, πὶ ἢ ἴῃ ἃ 586 γῖ68 οὗ ἔγοῖνα σδηῖοβ (6118 οὗ ἰῃ6 
νατίουδβ ἀδοάβ οὗ ἴδ ἰγϑαϊτομδὶ μοσο ΟἹ ζαπθβϑἢ, το νγ85 ἴῃς ῥγοϊοῖγρε οὗ 

18 

Το 
ῬὉῖἵο- 
ὉΒΕτο 

ΘΓ ΗΟ: 
Ὁτον 
ῬοΘΩΥ 

ΤΏΘ 

οἵ [886 
«υἱτὰ 
Ῥογίοὰ 



ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ 

με ατοοῖς Ηδσγουϊοβ. Τῆδ ππϑρκοα ορὶς σπαγδοῖοσ οὗ [βγϑο] 8 δαυῦΐγ ΠδΙγᾶ- 
ἔν65, {6 ἔγοαυθηΐ γοΐθγοηοθα ἰο οἰδθγ ροδὶϊο βοιυγοθθ, 8δηα {μοὸ ἔδοὶ {μὲ 16 
ῬΓΟΒῈ Ππδγγαΐοιβ δὶ ἸὭΔΩΥ Ῥοὶπὶβ αἰοΐθ ἴτστομι ΘδΥΪΎ ροοίϊς βουγοθθ ἔδνοσ, 
Δ μπουσῃ ὑμον ἀο ποῖ δβοϊυϊοὶν ργονθ, ἐπὶ ὑμὸ Ηδῦτγονγβ οποθ ροββοβϑοα 
ἃ τοδὶ ορὶς Ὑ ΒΙΟΒ ἀαβουρθοα ἴῃ οοπηροίθα ἔοστη ἴῃ6 δῦ] οσ ονθηΐβ ἴῃ ὑποὶγ 
Πδίοηδὶ ΒἸβίοσυ δπά πὸ ἀθβα8 οὗ ἱμοὶν σγοδῖ ἤθγοθβ. Βοσγιυπαίοὶν, τὸ Ροβ- 
8655 {Π6 ῥγοβϑα ( ῖ ἢ τᾶν ἢανα Ὀ6οη ἐπα οΥἰ βίη 8] δη 4 ΟὨ]Υ) νογβίοη οὗ ἐμαὶ 
πδιϊοηδὶ ορὶς. 

ΤΏς πιοϑὶ οπαγϑοϊοσιϑος ρὑγοάυςϊ οὗ Ηδῦτον ροοίϊς Ζθηλ5 15 ἐῃ6 ᾿γτῖς. 
ΤῊῖΒ ἴγρε οὗ ροεξίγυ τνγαβ οὐ βίαν ἱπίοπάθα ἴο Ὀ6 βυηρ ἴἰο {πε δοοοιηρδηΐ- 
τηρηΐ οὗ ἃ Τη03108] ἰηβιΓυτηθηΐ, 84] ΟΧΡΓΟ658565 86 Ἰπάϊνάτι4] ομλοϊ οη5 οὗ ἴῃ 6 
Ροεῖΐ ογ οὗ ἔμοβα ἔος οι πα 5βρθᾶκβ. [4|κὸ τηοβὶ βϑιττς ροεῖγυ, ἰἰ 5 Εἰ σην 
80) 6 ον, που ρἢ 118 ἄρσιιγεβ ἀγα οἴζδθη Ὄχοθοαϊηρσὶν οοπογοῖθ. Τῆο ἀοχ- 
ἴπᾶποα οὗ {86 ᾿γγῖς ποῖβ ἴῃ Ηθῦγον [ἰἰογαῖιγο 18 ἄνα ἴο ἃ νϑγίοϊν οὗ οδιιβ65. 
ΤΠ ναϑ ΡΥ ΊΔΓΙΪΥ οὐης ἴο ἐπα ῥϑου ἷδὺ σοηΐβ οὗ {μ6 τᾶοθὸ. Τῆὸ Ηρθῦτγον9 
ΕΓ ῬΓΘ- ΘΠ ΠΟ ΠΠΥ ἱπάϊνι ἀ.8}15318β. ΤΠ6 ρουβοηδὶ δηά γδοῖὶαὶ ροϊπὶβ οὗ νον 
8Γ6 Ῥγομῃηησῃξ ἰπ 4}} οὗ ὑποὶγ δαυὶν τυτιἰησϑ. ΤὨΘ Θχ γε ν βἰπιρῖο βισυσΐυγα 
οὗ ἴμε Ηθρτγεν Ἰδηριδρο 4130 ἔδνουβ ὑμ6 ἱγγῖς γσαῖμοῦ {μ8ῃ {Π6 πόσο οοσρίοχ 
ἔογιηβ οὗ ροοῖσγυ. ΕἸὩΓΙΒΟΓΟΓΟ, 858 ἢ88 Ὀθθη ποἰβά, {με Ἑομϊοῖ τιοϊϊνα ἴῃ ἀπ οὶγ 
[6 νγᾶβ γα]! ρίοη, δηα {86 ᾿γτὶς 18 ἴῃ6 τηοβὲ παῖιγαὶ Ἂχργεβϑίοῃ οἵ γεϊ σίου 
θα! πσ. Το σγοδῖ ογῖβεβ ἐβγου σῇ πὶ ἢ ἴμ6 Ηδῦτγοννβ ραββθα δηά ἰμπὸ ϑην 
Ῥδιηΐα! οχρουίθησθθ τ οἢ σα ἴο ἐμ θη δγουβοα ἴῃ6 ἀδθεροϑὶ ρογβοηδὶ θο- 
ἐ]οΠ5 δηά ᾿πἰθηϑβοα ὑῃμοῖγ ἰοπάθπον ἴἰο ἀσνεῖορ ἰδο ᾿γσίο. 
16 [Ὠϊ8 ἰγρε οἵ ροεῖγυ ἰ8 ἀἰϑυϊηο ιν ἱπάϊν] ΔΑ] 15ἰϊς, ἘΠ 6 γα ἰβ 4180 ἃ βίγοης 

ὈΠΊνο ΓΒ ιϊς ποθ γυηηΐηρ ᾿ῃπγοι σὴ ὑπ ᾿γτῖς ροοίγυ οὗ ὑπο ΟἹά Τοβιδιηθηὶ. 
1 15, ἰπ ραγῖ, Ὀδθοδιιβα ἰῃ6 ὄδχρογίθποθ οὗ [53Γ86}᾽5 ροοῖὶβ οσα σοϊηοῃ ἴἰο ἰδ 
Βυμηδη τᾶοθ. [π ἴῃ6 0581Π|5 ἸϑηΥ ομογάβ ἃγὰ βίσυοκ ψ ΒΟὴ πὰ ἃ αυἱοὶκς 
ΓΟΒΡΟΊ86 ἴῃ {μα ᾿οϑγὶ οὗ ἵἤϑη ἴῃ δνΟΓΥ 8236 8π4 γστᾶοϑ. Τῆδ σϑβυ] 18 ἐμαὶ ἴῃ 
πιὰ ἢ οὗ ἴπ6 ᾿γτὶς ροεῖγυ οὗ με ΟἹαά Τεβίδηγθηϊ ὑΠ6 γα 18 8 {ϊπ161655 αυδ] ν 
ὙΠ Οἢ ἜΧΡΓ655865 ἐπα ὉΠ νουβδὶ ἜΧρΡΟΓΊΘΠΟ65 δα οπγοϊϊοῃβ οὗ μυμαδηϊν. 
Το ᾿γγῖς ροθίσν οὗ ἴῃς ΟἹά Τοβιίδιμθηϊ γοργοβθηῖβ {π6 νοῦ οὗ δὴν ἀϊῇ- 

ἴεγοπὶ ροοῖβ ψῇῆο ψτοῖθ ἀπηάσϑν ἴπ6 ἰπηρυΐβα οὗ 8. στοδὶ νϑγὶοῖν οὗ οιποίοῃβ 
δηἀ ἴῃ ψιάοὶν βεραγαιθα ρογὶοαβ 'ῃ [5γϑο} 5 Ὠἰδίογν. Το οἱἀοϑὶ 85 νοὶ] 85 
186 ἰαϊοϑὲ ροθηβ ἴῃ πες ΟἹά Τορίδπμοπὶ ἀγὸ ᾿γγὶοβ. [Ι͂πἢ {πεῖν ργοβοπΐ ἴογπι 
ἐμὸν γα εἰἴΐποῦ βοδι ογοα ἐπγουρῆ ὑΠ6 Πἰϑίογιςαὶ θοΟΚΚ οἵ εἶδα τηδϑβοά ἑοροῖθογ 
ἴῃ ἴΠ6 ϑδὶῖοσ νιϊπουῖΐ δὴν ἀθῆη)ϊε ϑγβίθῃι οὗ δγγδηροπηθηῖ. [Ι͂ἢ ογάογ ἴο 
Ὁ8|1Ζ6 {Π6 πὶ ἴου γεδαϊηρ, βίαν, ΟΥ θνθὴ ἀθνοιοηδὶ ρΌΓΡΟΒΟΒ, ἰὲ 18 ἱπιρογίδηϊ 
μαῖ ὑμον Ὁ οἰα89:Η.α. ΤὨδ ὈΓΙΔΓΥ ποοα 15 ἰο στοὺρ ἰορεῖθον {ῃο86 ΡΟΘΠῚ8 
τ ἢ ἀγα τυγιτἴθη ἔσοπι ὑπ6 8Β8πὶ6 ροϊπὶ οὗ νον δηά νι Κη γοα δἰτβ. Τῇ 
βυϑὶ οδῆοη οὗ οἰαβϑβοδίίοη, ὑμογοίοσγθ, 15 ὑμαὶ οὗ δυϊμβοσβῃῖρ. Εδοὶ οὗ {πῸ 
ἴδγοα σγοδαὶ σγοὺυρ8 οἵ 5γϑοὶ 5 ἰθδοῆογβθ, {86 ὑγορῃσοίβ, 6 ργίθβίβ, δὰ {π6 
8865, σοηϊγὶ υϊοα οογίδίη οὗ ὑμῃ6 ᾿γγὶς ροθπὶβ ποῖ ἰουπηά ἰῃ ὑμε ῥβαίἴοσγ. 
Μοϑὶ οἵ {Π6 'γγῖς ροϑπλβ ἴ8}} ποῦ ομϑ οὗ {με ἴῃγθα μθδάβ, ργορῃοίϊο, ργίθαιν, 
οΥ αἰάδοϊϊς. Α 5}}}} πηογὰ [υπάδιμθηϊαὶ σϑῆοη ἴῃ ἴῃς οἰαββιβοδιϊοη οὗ ᾿ντὶς 
ῬοΟΟΘΙΓΥ 18 86 ἀοπιϊηδηΐ οδγηοϊίοη, τ βοῖμοῦ τ᾿ 6 ὑπαὶ οὗ οχυϊαιϊοη ΟΥΓ 85- 
Οἱγαϊϊοῃ, 845 ἰῇ οογίδίη οὗ ἰῃθ δαὺὶν ἰγὶθαὶ βοηρϑ; οἵγ οἵ βδμοβϑβθ, 85 ἴῃ 6 

αἀἰγρεβ ἔουπά ἰπ 86 ὈΟΟΚ οὗ [,δμιοηἰδίϊοηβ; οσ οὗ ὑμβδηκορσίνίην, οὗ ρῥγϑῖβο, οὗ 
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δαὐοταίίοη, οὗ ρῬϑηϊζεηςθ, οὐ οἵ ψοσβῃὶρ, 88 ἴῃ ἴδε αἰδογοπΐὶ ῥβδ] τὴ οὗ ἰδ6 
Ῥβαϊΐοσ. Α ἴενν ρὑβδ]πὶ8 γεῆθοϊ 4 νἱάςθ νδγιοὶν οὗ οπιοϊϊουβ, Ὀυΐϊ μα στεδῖ 
ΓΑΔΊΟΥ Υ ΤΔῪ 6 τ ϑα ἶν ο]8 55 θα ἴῃ δοοογάδποθ ΣῈ [818 σΔῃΟΏ. 

Βοίογε με Ὄχῖϊο ἴμ6 σοῦ ποῖρ ἴῃ [5γ86]᾽5 [6 τνδϑ δἰ ἴποῦ ἴπ6 ὑγὶά6 οὗ δϑρίσα- 
τἰοῃ οὗ ἰῃς {ὑγπρθ οὐ παίίοη. Αἰΐξοσ ἐπῸ οχῖϊα ἴἰῃ6 δεν ἴοσ ἴοἹΓ απ ΓΙ68 
ζυγηοα ἔγομι ὑπο ΠΔΙΤΟῪ πδιϊοηδὶ δα 1] 0η5 δηα ἴσοσῃ ἰγυβὶ ἰπ ἐπεὶ οὐ 
ΓΟΒουΓΟΟΒ ἰὸ Φομονδὴ 845 ὑποῖγ ομα ϑοῦγος οὗ 10γ, σίογυ, δηὰ ἀ δ νογδηςθ. 
Α58 μα παίϊοῃ ποπὶ ἀόστῃ ἰπ συΐπῃ ἰδ ᾿πάϊνϊάυα! ον {πὸ Εγϑὶ τὑἰτηθ διηογοα 
Ἰηἴο Ργοϊηΐμοποθ. Το γοϑυϊ 18 ἰμαὶ ἴμ6 ρϑγβοηδὶ ποΐθ Ὀθοοση65 Ἔν Υ Οἰθασεγ 
ἴῃ ἴδ ροεοῖγυ ὑπαὶ οομλθ8 ἔσομῃ μα ἴουγ οδηὶυγῖθ8 οὶ πηΐηρ ἢ 86 ΒΔΡΥ- 
Ἰοπίδη οχῖϊθ. Αἀογαίίζοη, ργαῖβθ, δια ἐμδηκαρινίη, Ἔἐχργαϑϑῖνα οὗ ἰγυρἢ 
ποΐ οὗ {π6 βϑιυνογὰ δυὶ οὗ ἔφ: "ἢ, οὐ οἶϑα ἐμ ποῖθ οὗ ροπίΐθηςς δῃηά ἰδογνοηὶ ρΡ6- 
ἐἰοπ, 6116 ὑπὸ ποαγῖβ δπὰ ἐοιιηά ἜχργοἊβϑίοη ὑπγουρῃ ἴῃς 1105 δη ἃ Ρθῃ8 οὗ ἱδς 
ἔα] το πουβηϊρροά δὲ ὑπὸ βεοοπά ἐδεαρὶθ. ΤῊ 8 υπτηϊβίδκαοὶς ἱγεπά 
ἔτομλ ἴθ παίιϊοπαὶ ἴο ἐπε ἱπάϊν!ἀπι4] ροϊπὲ οὗ νίενν βυρροβὶϑ ἴῃς σδῆο ἴο ὍΘ 
ἰο]]οννοὰ ἰὴ ἀφιογταϊηϊης ἴμ6 ογάοσ οἵ {πὸ ἰαῦζοσ σγοὺυρβ οὗ ροθβ. ὙΠ Βα 
Θδοὺ ζτοὺρ ἰξ 18 α͵50 ἱπιρογίδηξ ἴο δύγϑηδα ὑῃ6 ῬΟΘΙΏ8, 85 δι 88 ροβϑβϑιΐθ, ἴῃ 
{ποῖγ σὨγομοϊορίοδὶ ογάθγ, ὑμ8 ἔαγΠἰϑῃηρ 8 Ὀδ5ὶ8 ἴοσ 8ῃ ιἰϑίογιοδὶ βιυαν οὗ 
ἴδῃς ἀϊεγεπὶ ρμδ5658 ἰῃ ἴμ6 ἀενοϊορηηοηὶ οὗ [5γ86}᾽8 ἴδ: ι. 
ΤΙ οἰἀοϑὲ στοὺυρ οὗ Ηεῦτγον ᾿γτῖὶςβ αγὸ ἴπ6 οἱ Κ ΟΥ παίϊομδὶ βοῆρβ. ΤΉθβ6 

ἔ411 πδίυγα!ν ἰηΐο ἔοι βοπογαὶ ἀἰν βίομβ : (1) ὑγιασαρ ἢ) οἄδ5, (2) ὑγδαϊιομπαὶ 
ογϑοΐοβ, (8) ἀΐγροβ, δῃὰ (4) ἰΙονὲ δῃὰ ψεοάάϊπς βϑοηρβΒ. ΤῈς ἰσϊυμαρῃδὶ οὐθ5 οὐ 
ὝΟΓΘ ΒΟΙΊ ΘΟ Ω6Β ϑηρ ὉΥ ἴῃ6 ψΑΥγοσβ θυ ἴῃ Θϑγὶν ἴβγϑοὶ πογο ΘΟΣΏΤΊΟΗΪΥ 
ὈΚΥ ἀπὸ πόοπιθη δἴζοσ 8 σγοδί ἀθ]νογδηςθ, Κκὸ ἐμαὶ οὗ ἰῃ6 ἜΧΟΙ, ΟΥ ἃ “τεδῖ 
νἱοἴοτν, 85 ἰδὲ ονοὸῦ {ῃ6 (δπαβδηΐϊζοβ θεβϑῖάα ὑπ Κίϑῃοῃ. ὍΠΟΥ ργοβογνοα ἴῃ 
1:18 Ροριυΐαγ, ροοὶϊς ἴογπι ἐπα πηϑίηοῦν οὗ ὑπὸ στοαὶ Ἄνθηΐβ δηά δοῃιθνοπιθη ϑ 
ἴῃ [5.86}᾽98 Ὠἰβίογυ δηά, ἱμογοΐογο, αν ἰοιπὰ ἃ ρίδος διηοης [5γ86}᾽8 ἢ185- 
ἰουῖοδὶ τοοοσάβ. Ουὐἱΐ οὗ ἰμεβὲ ἐγ υταρ μα] οὐδ5 ἔμπογε ἀδνοϊοροα, ὑπᾶοῦ {ῃ6 
σμδησοα σοπαϊτῖοηϑ νι ἢ τοϑυϊ θὰ ἔσομαι ἴῃς ΒΟΥ] οπίδη οχὶϊα, {π6 ργθοδ- 
ἸΟῪ Ῥ881πὶ8 ἰπ σῇ οι! ὑμ6 ἱπμουι θά Ὠαίγεά δηά ὑπὸ Ρυγηϊης βθηβὲ οὗ 1η]05- 
ἰἰοο σι ῖ τ ΒΙ ἢ ἴμ6 δοννβ τοραγάθα ἐμεῖὶγ μοδίμεη ρογβοουΐουβ ἰουπα ἰεγνεηὶ 
δηά οἴξϊεδηῃ ἰο υ τορυϊϑῖνα Ὄοχργοϑϑίοη. Οιἱ οὗ {πδ οἱάογ ἰγυτρ 8] οὐδ5 α͵80 
ἀονοϊοροα {μθ Ὠνπηηβ οὗ ργϑίϑθ, {πδηϑρίνίηρ, δπα δάογδαϊίου δαἀαγεββεαὰ ἴο 
Φειόνδὴ Ὀν δἰβ αιοῖοα γεὶ ἐγυβιηρ ρθορίθ. Α ἰπὶγά σγτοὺρ ἱποϊυσεαὰ {δα 
Τηδ]θϑῖϊς ῃ881π|8 ἀδβοσιθίης Φομονδῆ 5 ̓Θδάθυβη!ρ οὗ ἢἷβ ὑρθορὶα ἴῃ με ρδϑβὶ 
δηα ὑπὸ ΨΥ ἰῃ ΜΏΙΟΒ ἢὸ δα ἀεϊνογοά {πθπὶ ἔγσοαχ ἐμοῖς ἔοθβ. ΤὨγουμῃ 
ΤΙΏΔΏΥ οὗ ἔΠ686 τ ἰδ6 βρίγιὶ οἵ με οἷά ἐγσίυσηρδ! οἄθϑ, ον ἐδβουσὰι ἴδ 6 
ν]οϊογῖοϑ νη οἢ ὑΠ 6. σοιμηπηδπιογαὶθ ἴοοκ ρῥἷδοα οοηξγίθ8 Ὀεΐοσγε. 

Αποίῖδμοσ ϑαῦὶν ἴογπι οἵ Ηδργονν ᾿γγὶς ΡΟΘΊΓΥ πᾶν 6 ἀοβδισηιαϊθα 848 {δε 
ἀσϑα ομ8] ογϑοῖϊθ. [ἢ ἐδθ86 ροθῖηϑ ἔμ ὄβχρεγίθῃςεβ 8πα δϑρίγδίοηβ οὗ ἰδῖοσ 
δοποσγαϊίουϑ ποσὰ ρὰϊ πὶ ἐδε του οὗ ὑμ6 δαγὶν δι μοῦ δα ἰθδάθγβ οὗ {δε 
Τ80Θ, Β00 ἢ 88 ΑὈγϑἤδῃν, [5830, δαδοοῦ, απαὰ Μοβθβ. Τῇοβ6 πο ΠΟ 68 8η64 ΠΟΡ68 
ἍΓΙΟ ςαϑὲ ἴῃ ἐπ σμαγδοίογίβεϊς ροοὶϊς ἔογαι οὗ {με δποϊθηὶ ρσορμοῖϊς ογδο]65. 
Μδην δυο} ἰγδαϊιομδὶ ογϑοῖθ8 ἃγα ἱποούρογδαίθα ἴῃ ὑπὸ ἰβίογιοδὶ ὈΟΟΚΒ. 
Μοϑὶ οὗ με ἂγὸ οἱάδθγ ἱμδῃ ὑμποὶγ ὑγοβεα βεϊίξης. Ουἱ οὗ {π686 στὸν ἴῃ ἰδίοσ 
ἀϊπη68 ἴῃ στοδὲ ογαὶ ρσορῃθοΐβ οὗ ἴμε ργϑ- χῖ! ς ρογιοα δηα {Ππ6 ῥβ8δ,τηϑ τ Ὡ]ΟὮ 
δι θοαν ἰδ τηοϑϑίδηϊς Βορεοβ οἵ {ὑμθ Ἂχ]! δηα ροβί- αὶ] ς Ροτοαβ. Τ86 
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δον 88} ΔΡΟΟΔΙ νυ 565, 88, ἰοῦ Ἄεχϑιιρῖθ, ἔμοβα ἴῃ ἰπς βοοοηά ραγὶ οὗ {με Ῥοοΐς οὗ 
Τδηϊοὶ, ἀγὰ 31}}} Ἰαΐδγ πιοα βοβίϊουβ ἀπ ὄχρϑηϑίουβ (Ὀυΐ 'π Ῥγοβα ἴογιῃ) οἵ 
186 ΘΑΥ ΟΡ ΟΥΘΟΪΘ68. 

ΤΈς {πϊτά ρῥγιῖνο ἴνγρα οὗ ᾿ἰγτὶς ροοῖσυ 18 ὑμ6 ἀἶγβο. Ῥυθ]ς ἰατιθηὶδ- 
ἈΠ ἴογς ἴῃ6 ἀσδά τᾶν 6 ἰγδοθά Ῥδοὸκ ἴο με οσιπηΐηρβ οὗ ϑϑιἰς Ὠἰδίογυ. 
[η [6 ἀδν8 οὗ {π6 δποϊθηΐ ϑυμπηογίδη Κίηρ αι άοδ, ῥγοίθββι ἢ] ἹΠΟΌΓΠΘΥΒ ΘΓ 
ΘΙΩΡΙου θά ἴο βἰπᾷ βοηϑβ οἱ ἰδπιοπὶ ονοῦ ὑπ δον οὗ {86 ἀοβϑ. ΤΠΘΥ τπογα 
ΡΓοΟΌΘΪν οσοπμποοίρα ψ ἢ ὑπὸ ἴθ ρ]68. Οπα οἶα88 88 Κπόνῃ 85 πὸ τ ΔΊ] 6 Γβ, 
Δηοΐμοῦ 89 ἰδ πονΐίεσθ.Ό ΤΠον ἱποϊυάοα Ὀοΐῃ πθὰπ δηά ψομθη. 7686 
Ἰαταθηϊδιίϊομβ ΟΓΘ 804}} δοσοιρδϑηϊθα ὈΥ ταυϑὶς. Τδα ρῥ͵αϊηἰῖνα τηυβὶς οἵ 
ῃ6 Βδῦρ δῃὰ ἤυϊα νγγαβ μοβὶ βιιϊϊθα ἴο {Π6 βρ γιὶ οὗ {Ππ686 ἀἴγχεβ. Τῆο βοῃρ οὗ 
ἰαπηθηῖϊ δηα ἴἢδ ῥγαὶβα οὗ {πὸ ἀθραγίθα σοσα νοϊοθα Όν {π6 ἰοδάδθρ, ψ 16 ἐῃ6 
σμοσγιβ 7οἰποα ἴῃ {πα τοΐγαϊη. [1ἡ {πὸ ἔδιθοιιβ οἱὰ Βαθυ)]Ἱοηίδηῃ ορὶς ἐμ ἤθγο 
ΑἸ χα 658 Ἰἰδιηθηΐβ ΟΣ ἢἷ8 ἀοδα ἔγιοπα Εδ δὶ: 

Του ἰαἰκοβὶ πὸ μαζὶ ἴῃ {π6 ποῦς ἰοδϑὶ, 
Το {Π6 Δββοι ὉΥ ὑΠῸῪ ς4}} ἰπδα ποὶ. 
ΤὨοιυ ᾿Ιτοϑὶ ποὶ ἴπ6 θοὸν ἔγοτα {π6 στουπά; 
ὙΥΒδὶ ἰ5 εἰξ Ὀγ ὑμ6 Ὀον ἰ5 ποὶ ἴογ {πθς; 
ΤῊΣ Βδπά ζγϑ8ρ8 ποῖ {π6 οἷ ΠΟΥ βίγι κο8 6 ὑΓΟΥ, 
ΝΟΥ ἰγοΐομοβ ἐὰν ἰοδοωθῃ ἀθδα οπ ἐπε βαγίῃ. 
Το νἱΐο δου Ἰονοβὲ που Κιαϑοϑὶ ποῖ, 
Τῆς νι που μδιοϑὲ ἔποι 8ἰγικοϑὶ ποῖ. 
Το οὨὰ ἴδοι Ἰονοβὲ ἴδοιι [κἰ588οβὶ ποῖ, 
ΤΕΟ οὨ]]ὰ που μαιεϑὶ ἴδοι 5 γἰΚοϑὶ ποῖ. 
Το τὐϊσπὶ οὗ ἔππ6 οαγὶ [85 5) ] ονσοα ἴπ 66. 
Ο Βδγίκηρβϑ, ἤάγκηοβα, Μοῖδμον θ υῖκηθ88! 
Τοιι οπίοϊἀεϑὲ πἴπὰ Κα ἃ τϑηί]ς, 
1λΚκὸ 8. ἀθθρ ψὸ]] ἔβου δηοϊοβοϑὶ ἢ1πὶ 

Το Ηδῦγον πιουγηὶη ουδβίοιμηϑ ΔΡΡΑΓΘΗΝΥ ρῥγοβοσνοα ἐῃοϑο πο} δά 
δου οἰ ονοα ἴος ἱμπουβϑβη 445 οὗ γ6 88 ἱῃ ἰμ6 δηποϊοπὶ ὥθυγ τς πνογ ἃ δηὰ 5}}}]} 
Ῥγανδὶ! ἴῃ μα ἰδπα5 οὗ ἱμὸ Εδϑβὶ. Τῆς τεϊδίίνοβ οὗ πῸ ἀδοθαβθά, δῃηὰ 6β8ρ6- 
οἶδ! [86 Ὠἰγοα ππΟΌΓΠΟΓΒ, ἡγε σα οἶδα 1ἢ βδοκοίοϊ τηδάθ ἴσου ἴῃς ἢδὶγ οἵ ροαὶβ 
ΟΥ οδιμ6]8 (ΠῚ ὅδπι. 9119, 15. 168). ὙΠ ἀἰβηονο θα Ἰοοκ, ἢ Ὀᾶγα ἰθοὶ 
δη4 |ε.58, οἴϊοη ουὐιπρς ἐμοὶ Π8}Ρ δπα σταυαἰὶηρ ὑμοῖν ἰδαίυγοθ, ἘΠ Ὺ ἴσον 

ἀποιλβοῖνεβ ἀόνῃ Ὀαβιάθ ὑπ ἀδβαὰ οὐ εἶδα 8δὺ οὐ δ6 στουμπά οδϑιπρ ἀπὲ 
ὍΡΟΙ ἱμεὶν μοϑάβ (11 ὅδ. 1539, 18. 855, ὅογ. 166. Αἰηοὴς ἰμο86 Ηορτον8 
ἐδ6 πδ)]οσιν οὗ {π686 Ηἰγοὰ τη ΟΌΓΠΟΙΒ  ΓῈ οθη, δἰ που τηδ]6 ΤΩΟΌΓΠΘΥΒ 
ΓΘ πχοπιϊοηοα (δον. 957, Π (ἢν. 853. Ογάϊμαγιν, [86 ΠἸΟΌΓΠΟΙΒ ἰδϑίθα ἀυτγ- 
ἴῃς {6 ἀαγίϊτης (1 ὅδπι. 8112, 17 ὅδ. 835, Αἱ βιιηβεῖ {π6 ἔππογαὶ ἔθαϑὶ τν89 
Βοὶὰά. ΤὨς νὰ βῃ γι κα ἀπὰ σνοὶγὰ ογίθβ υἱϊογοὰ ΌγῪ ὑπὸ Πἰγθα ΤΟΊ ΓΠΘΙΒ ἴῃ 
186 Εδϑὶ ἰο-ἀδὺ τρδκο νἱνἀ πὸ 8οθὴθ8 δρουῖὶ ἰῃ6 στανοβ οὗ ἰπ6 ἀδδά ἰῃ δῃ- 
οεἰδηὶ [5γ86]. 

Τη ἴῃς οἷά ΒΑΡ ]οπίδῃ ερὶς με ἰαχηθη 8 οὗ ΕἸ χϑιθβὴ βοουγοα ἱπησηογίδ! ν 
ἴον 9 ἔγο πὰ Εδρδηὶ; Ὀυΐ {Π||8 ἀ068 ποὶ ρρεδᾶγ ἴἰο αν ὕῬθεὴ {πὸ ογρίὶ δὶ 
ΡὈΒΥοΒοϊορίοδι θ8518 οὗ με ἀθδῖῃ αἶγβε. Νοῖ ὑπ}} {πὸ ἰαῖοσ δεν Ρεγοα 
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ΤΗΕ ὈΙΕΕΕΒΕΕΝΊΤΊ ΤΎΥΡΕΞ ΟΕ ΗΕΒΕΒΕΥῪΝ ΡΟΕΤΕᾺΥ 

ἀιά τμς Ὀο]ϊοῦ ἴῃ ἱπαϊνιάϊια! ἱτηταογίδ! ἐν σχαὶπ δοσορίδηος ονθῃ δι ΟΩΣ 86 
1βγδοῖ ἴθ. [Γ[ 18 τῆοσο ργοόῦϑθ]ο {πδὶ ἰπ δαὶ ἰοϑὲ ἀν ἴΠ6 ογὶοβ οὗ ἔμβε ᾿ῃουγΏ ΓΒ 
Ὅ6ΓΟ ἱπἰοπά δά ἴο ρ]δοδῖα ΟΓ Κορ ααν ἰδ 5ρ τὶ ἰ8 οὗ ἴ1μ6 ἀεδά. ΤὨΐβ σεββοῃ 
ψν6}} Ἔχρ  δἱη8 με ουξιης οὗ {με Ὀεδγὰ δηὰ ἰδς ται ]αιϊηρς οὗ ἰμς θοᾶν. ΤὨΒ 
Ποδίμϑη ογἰσίη οὗ {8686 γἰΐϊθβ Ἴεχρίἰῃϑ ἣν ΠΟΥ ποσὰ σοι ιϊοὰ Ὀν δα Ἰδαῖον 
δεν θη ἰὰνν (ἴον. 1957. 38), Τὶ 15 ροβϑβίίὶθ, πονονοσ, ὑμδῖ, 88 δι ΟΠ ΤΒΔῊΥ͂ 
ῬΘΟΡΪΙε5 ἰο-ἀαν, ἔμπα Ὀο]οῖ ργανδι θα ὑπαὶ 86 8ρ᾽ τ οὗ ἴῃ ἀσβά Ἰ᾿Ιηρογθα ἴοσ 
8 ἰἰπγθ πϑᾶγ ἔμε Ὀοᾶν οἵ ἐμα ἀθοθαβθά δηά ἰπδὶ οἴδοσίηρβ ργεβοηϊοά ἴο 1ἱ δπὰ 
ΒΟΏΖ2353 8: ἴῃ 8 ΠΟΠΟΓ ζδνα 10Υ ἰο {με ἀοραγίεα. [ἢ τηοάργῃ Ῥαϊθβϑίης μα 
ἰοῦ οὗ Μοβίοιη 881᾽ηὶβ δα οἶΐζθῃ Ἴοονοσθραὰ ἢ οἱδὲϑ ρῥγοβοηϊθα ὈῪ ὑπο ὶγ 
ἀεβοοπάδηϊβ ογ ὈῪ {πὸ παιλνοβ το νοπογαῖθ ἴμ6 βδογοα βροῖ. [Ι͂π ἰδ Ὀ1Ό]Π1ςΔΙ] 
Ἰαταθηΐβ ἐπὶ ἢανα Ὀθθη ῥγοβογνοα ὑπὸ οὨϊοῖ πηοῖϊδνο βθοῖὴϑ ἴο Ὀ6 ἴἰο ΘΟτσηθο0- 
ταῖθ ὑπὸ δομὶθνοιηθηὶβ οὗ {6 ἔα] ]6 ἢ ἤΟΓῸ ΟΥ ἴο ΟΧΡΓΟ88 ἴπ6 ΒΟΙΤΟῪ οἱ ἴΠῸ6 
γιοπ 8 το βυγνῖνεο. Τἢα οτηοϊίοηδὶ Οτγιθηὶδὶ υπάἀουδίθαϊν βη 5 στγεδὶ σοϊἸοῖ 
δα 8 Τοογίδιη ποίησον ρ] αϑιγο ἴῃ {μ 686 ἀτατιηδὶϊς ΘΧΡΓΟΒΒ 08 οἱ 5 ρτίὶοί. 

Τνὸο Κιη 5 οὗ ἀἶγρεβ ᾶγὲ ἰουηπά ἴἰπ ἴῃς ΟἹ Τοβίδεμθπὶ. ἴῃ ἴδ οὔ δὴ 1π6]- 
νάυΔ] ἤδτοὸ 18 ἐμα οδ]θοὶ οὗ {μ6 ροοῖ 8 στίοῖ; ἴῃ 6 οἰοῦ ἃ οἰἵν οὗ ϑδίϊοῃ. 
ΤὨο οἹάεϑι δηά ἰπ τϑην αν 8 ὑμ6 πο οϑὲ ὄχδιρ]ο οὗ ὑἰμ6 Ηφῦτον Ἰδιμοηὶΐ 15 
1μ6 αἶγα πο Πανὶ βδης ονοῦ ὅδ} δηὰ δοπαῖβδη. 1 ορϑῆβ ὙΠ 8 
βίδηζϑ ἴῃ ὑπ αὐςκ, ἱτνο- θοαὶ τπϑαϑυσα Ἡ ΠΙΟΝ σγβάυ δ} γἱβοβ ἴο μα ἴῃ γοο 
δηά ἴουν θοδὶ δηὰ ἀθβογῖθο5 ὑμ6 βγοδίῃθβϑϑ οὗ {π6 συν ὑπαὶ 84 Ὀοΐβ] ] ἢ 
13γαεὶ. Τῇαε τουαὶ ροεὶ Πανὶ ἔμδη 5ο68 οἱ ἴο ἀδβογσῖρε {μ6 ὈγάνΟΎΥ, δἰΐγδο- 
Εἰνθηθ88, 8δηα δομῃιανειηθηὶβ οὗ ἰΠ6 ἴδ] ] 6 Βοοθϑ. ΤὨσουρὰ ἰ 411 συμ ὑπὸ 
ΓΟΟΌΣΣΙΠΩ τοίγα!ῃ: 

Ηον δδᾶνα ἰμ6 πσηὶν ἰδ] οἴ 

ΤΠμ6 αἶτγρε νι ϊοῃ Πδνὶὰ 5δηᾳ ονοῦ ΑΌΠΟΙ γοργοβοηΐϊβ οὐΘὮ ΙΏΟΓΟ ΟἰοβοΪν 
186 ρορυΐαγ ἰδιηθηὶ τ οὶ μα Ηἰγοα τηουγοῦβ ογοοηθά ονοῦ {πε θΟαΥ οὗ ἰΠ6 
ἀοδά. ἴῃ Φογοιηῖδῃ 9910 [η6 Ῥγορμοὶ ἰαπιοπὶβ ἰῃ ἴΠ6 5816 ΨΥ ΟΥΘΓ ἰῃ6 
Ἔχ! θα δεμοῖίδῃδΖ, τ ῃοβο ἴαϊα πα {|κοη8 ἰο ἐμαὶ οὗ ἴῃ6 ἀοδ. Το ἰαἷς ἰγδαὶϊ- 
ὈΟΩ ἷἰπ ΠΠ| ΟΠ τγοηὶςο 65 83.425 αἰαθβ ὑμδὶ ογοι δὴ ἰατηθπίθα ἴον Φοβίϑῃ δπά ἐμαὶ 
8}1 {ῃ6 αἰπῖηρ πλθπ δηα βἰηρσίπας οιηθη ἴο [ἢ 8 ἀδ  5ρ68Κ οἱ Φοβίδῃ ἰῇ ἐμοὶ 
ἀἰγροβ. [ἢ ἘζΖοκιοὶ 322-10 [ῃ]9 ῥγοϑὶ-ρσορμοὶ οὗ 86 Ὄχῖὶα βίηρα ἃ ἀἶγρο, ψ ΒΙΘΒ 
15 ἴῃ Γαδ ν ἃ ἰδιιηΐ Βοηκ, ονοσ ἱπὸ Ευρίίδη ῬΏδγαοῃ. Τδα Θδ 16ϑὲ Ἔσδρα 
οἱ ἴῃς ἰαπιοηΐ ονοσ ἴπ6 παίϊοη ἰ8 ἔμ ἀταχηδῖς αἶγα βυπρῦ ὈὉΥῪ ΑΠλοβ ΟΥΟΣ 
πουΐβοσῃ ἰβγαοὶ ψῇοθα σοπληρ ἀονηἝα!}} π6 λυ νἱνα]ν Ροσγίγανθα (Ασα. 
δ᾽. 3. Φδογθι δῇ, ἴῃ {Π6 8816 βρί γιῖ, ρυΐϊβ ἃ ἀϊγβε ἴῃ {μα του οὗ ἴῃς βἰησίησ 
ψοτηθη οὗ δπάδὴ (δεν. 911-22. Τιδῖογ, ἰῃ 191-12, ἢ6 Ἰαπηθηΐβ ΟΥ̓ΟΓ {Π6 ΔΡΡτοδΟΙ- 
Ἰηὴρ ἰαἴο οὗ 5ϊπἴῖι} δυάδῃ. Τῆα ῥσορῃοῖῖς ὈΟΟΚΒβ σομπίδϑὶη Τὴν ἰδυπὶ βοηρ9 
ἴῃ ἰπδ ἴοστῃ οὗ αἀἶγροβ δ ἀγοβϑβεοὰ Ὀγ ἱξμε ὑγορμοεῖ ἴο [βϑγϑοὶ᾿ 8 ποβίϊϊθ ἴοεαϑϑι. Οἵ 
ἀμεϑε 186 50 της Ροσθῖ πῃ 158ϊ᾽8}} 144-39. ἀΘβοῦ πη ἴῃς [41] οὗ Βαννίοη, ΕΖο- 
Κι6} 8 ριοϊυγοϑαιθ αἰγροθ ον ἔμπα 41} οἵ Τγτα ἱπ οπαρίοῖβ 696-48, δηὰ πο 
ἰδιιπὶ Β0η8585 ΟΥ̓ ἔθ ῬὮ]19}1π69, ΜοδΡΙϊοβ, Απιοηϊῖο, Εἀομλῖοβ, Π 8 1185- 
Π6η5, ὑπ6 ΑΓΔΌΪΔη5 δηά ὄνθὴ ἴῃὰ ἐἰδιδηὶ ΕἸδι 68 ἴῃ Φογοιῖδῃ 47-49, ἀγα 
186 πιοβὶ μροσγίδηΐ. Τὸ {818 στοὺρ Ὀοΐοης ἴῃς να βοῃρθ οὗ ἰδιηδηϊαϊοη 
ΠΟΥ͂ ῬὈΓΟΒΟΓν Θά ἴῃ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ 1,δπιοηἰδιϊοηβ, τ ἰοἢ σοργοβοηΐ πὸ οὐἰτηἶπα- 
ἴοη οὗ 1} 18 βίγοηῃρ δἰοζίδο ᾿θπάθπου ἴῃ ἴβγϑο 5 ἱβουρῃὶ δηά ᾿ἰϊογαΐυσα. 
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ΤΗΕ ΤΕ ΠΟΤΌΒΕ ΑΝῸ ΑΥὐΤΗΟΒΒΘΗΙΡ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ 

ΤΗΕΒ Ἀοοκ οὗ 1,Διηδη δι! 05 8 ἴπΠ6 τηοβὺ σοηνθηςοηδὶ δηα βἰογοοϊυρϑά οὗ 
8}} 1ῃ6 ΟΙΪα Τεβίδιμοπὶ τυ πρθ. Εοαγ οὗ 1185 ἥνα σπαρίογϑ οοηβὶϑὶ οὗ δογοβ- 
ἀ1ο 5 'π ψ ΟΝ Θβ ἢ Βυοο θα! νΟΙΒΘ ΟΥ ΚΤΟῚῸΡ οὗ νϑυύβοϑ Ὀορὶπ5 ψΊ ἃ βυοοοοά- 
ἴης ἰοϊϊον οὗ {πὸ Ηθῦτον δἱρμῃαῦεὶ. ἔνοη ἱπουρὴ ὑπ6 ΕΓ οἤαρίογ 18 ποῖ δ 
δογοβίϊο, ἃ ἢ85 ὑποηϊγ-ἴνγο σΟΓΒ65 σΟΥΓΟΒΡοΟΠαϊηρ ἴο {π6 πυδο. οὗ οἰ ἴα Γ8 ἴῃ 
πὸ Ηοῦτγον αἰρθαθοῖ. Ϊ1π ἴΠ6 γϑὶ δῃα βθοοῃα ομδρίθγβ Θϑοὴ νοῦβα σοη δ] 
ἴῃγθα ᾿ἰη65, ἰη ἰπ6 ἔουγίἢ 8 οουρ]οῖ οὗ θαϊ ἵνο ᾿'π685. Τμ6β6 τἱρὶα ᾿ἰπιτα  ] 008 
ἴῃ βίγιυσίΐγα ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΥ πηρθά6 ἴῃς ἴγοα ἀδνοϊορηιοηΐ οὗ μα ἱμβουρηῖ. ΥΝΆΙΪ6 
8686 αἰγροβ ἰδοὸῖ ἴῃ ἔγθοάοιη δηά βροηίδποιυ οὗ πηδην οὐμοῦ Ηθῦγονν ΡΟΘΠῚ8 
ΠΟΥ γα ποῖ ἀοβοϊοηΐ ἴῃ βίγοης οπιοϊϊοη δηα οοῃίδὶῃ 8 ΓΟ ΓΚ ΌΪν νυἱνιὰ 
Ρογίγσαναὶ οὗ ἴμ6 ἱποϊἀθηΐϊβ δηᾶὰ ὄἊχρουϊθησοθ οσοπηθοῖθα νι} ἴῃς ἀοβίγυοιοι 
οὗ Φογυβαίθιη. Τῇῆδ ροσὶ᾿βΒ σθϑβοῃ ἴοσγ διαρίογυίηρ ὑμ6 δογοβὲὶο βισυοσΐαγο νγγ8ἃ8 
ον! θῖν ἴο δά [Π6 τποηοσγυ. Η1}59 πιοίϊνο ἴῃ γι νγ85 ᾿ἰϊτυγρίοδὶ, ὑπαὶ 15, 
ἴο ἔγ8} Ὠγπὴη5 ὑμδὶ πϊρϊ Ὀ6 τοϑά]ν γοιμθι ογοα δηα ομδηϊθα, ργοῦΔΌΪΥ 
ἴῃ σοπηροίϊϊοη ψὶϊῃ ὑμ6 ἴδϑὶ8 ψ ἩΙΟἢ πο γα οὔβογνϑα ἴῃ σοσητηθιηογδίίοη οὗ 86 
ἀοβιγυοϊίοη οὗ Φεγιιϑαίθπιὶ δηα οἵ πὸ ἰθαιρῖίθ. [π {86 βονοπὶὰ σμδρίογ οὗ 
Ζοοβδγίδη ὑμα ρσορμοὶ γοΐθσβ ἴο βυςὶ δϑὶβ ψ ΒΙΟὮ ἴῃ ἷ8 ἀδΔὺ 84 αἰγτοδαν θθθῃ 
ΟὈβογνθα ἴοὸγ βονθηΐυ γϑϑγθ, οριπηϊηρ ψ Δ ἴῃς ἀσδϑίγυοσίοη οὗ ἴμ6 ἴθιρῖα 
πη ὅ806 Β.σ. ἴῃ ἴογιῃ δηὰ οοηΐθηΐ π686 ροθπβ γογα ψ6}} δααρίοα ἴο {ἢ]}8 
᾿τυγρίοαὶ 9886. ΤΟΥ Κορὶ αἰΐνα ἴῃ νἱνα ἔοσια ἴῃ 6 πλϑιηοῦὶθβ οὗ [5γ86}᾽5 ἰγαρὶς 
δχρογίθησθ. ΤἘΠΟΘΥῪ δἰμηθᾶ ἴο 1 ΡΓΟ88 ὩΡΟῚ {π6 τλΐϊη45 οὗ ἰῃ6 ρϑορὶβ {πα [65- 
Β0Π8 δι ρσῃϊ ὈΥ ὑποὶγ ραϑὶ, “1681 πον ἰογρεῖ.᾽" ΤΟΥ 6δ]50 δἱτηθα ἴἰοὸ ἱηἰογρσγεὶ 
1π6 τηοβηΐϊηρ οὗ ἱῃο86 Ὄβχρϑγίθηοεοβ δηα ἴο 7υβιϊν δοθονδἢ᾽ 5 στἱροόγοιβ ἀ θα] ηρ 
νυ 18 Ῥθορΐθ, δῃα ἴῃ ἴο ἀγουβα ἴῃ ἴπ6 Ποαγὶ οἵ 86 παίιΐοῃ ἔδι ἢ δηὰ 
δαοτγαϊοη ὄνθη ἰπ {μ6 ργθϑθῆοα οὗ ονϑγν βοϊτηϊηρ οδἰϑιν. Τὸ ἰδ6 Πϊβίο- 
Γίδη ἴπῸν ἃΓ6 οὗ ᾿ποϑυϊταβ }]6 νδ] 6, ἴον ἴμ6ν τονδὶ ἴπα6 βοιὶ οὗ ἴῃ6 γᾶοθ δῃηὰ 
ἶῖνα σοη ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ Ρῥἱοΐυγαβ οὗ οοπα! το η5 ἴῃ Φογιβαίθια ἴῃ ὑμ6 ἀδν8 ργεςθά- 
ἱπ5 δπὰ [ο]ονίης 118 ονογι ΓΟ τοβδγαϊη ᾿ΒΙΟΒ 15γ861᾽85 Ὠἰβίουδη8 ΓΘ 
δἰτηοϑὶ 53:16 ηΐ. 

ΤῊΘ ροϑιϊίοη οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ 1,διηποπίδίϊοηβ ἴῃ ἴῃς Ερ 5} ΒΊΡ]6 15 ἀϊια ἰο 
[86 ᾿πῆυθδηςς οὗ 8 ἰγδαϊοη ρῥγοϑοῦνοα πῃ {π6 βιρογβογιρίίοη ἴο ἴμῈ ατγοοῖκ 
ἰαχὶ οὗ 1,διηθπίδιοηβ: Απά 11 σαπια ἰο Ῥα88 αἴίον ]ϑταοὶ μαά ϑέόοη ἰοά οαρέϊυθ 
απά “ογιϑδαίοηι ἰαϊὰ ἀφϑοίαίε ἰδαὲΐ υογοπιϊαΐ, 8ϑαὲ ἀοιυη, τυδορίπρ απὰ ἰἰϊοἀ τ ἐπὶ 
ἰαπιθηὶ οὐῦῦ «εγιδαίδηι. Τῆς ἰγαάϊτοη ὑπαὶ Φογοπηῖδῃ τνὰ8 ὑῃ6 δυΐμοσ οὗ 
Τ,δτηθηἰδίοηβ τὰδὺ Ὀ6 ἰγδοθά ὕδοκ ἴἰο ὑπ6 ατϑοκ ρογοα ἴῃ πα βἰδιθιαθηΐ οἵ 
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ΘΤΕΌΟΤΌΒΕ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΈΒΗΙ͂Ρ ΟΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΘ 

1μ6 ΟΒγοπηίοϊον (ΠῚ (ἢν. 8553): Απά “εογοηιϊαΐ ϑαπρ α δοπρ οἵ ἰαπιεηζαζίοπ [ΟΥ̓ 
.7οδίαΐ, απὰ αἰΐ ἰδ δἰησίπρ πιση ἀπά ᾿τοοπιϑη δρεαΐς οἵἩ «ὕΧοδιαΐ ἵπ πεῖν ἰαπιεπία- 
ἐϊοηϑ ἰο ἐπὶ ἄαν. Απά ἱδεν πιαάς ἐΐόπι α σιϑίοπι ἐπι ]δγαεῖ, απ ποιὺ ἐπε ατγὸ 
ευγτιδίοη, ἵπ Τιαπιοπίαξίοηα. Τα ἰγϑδαϊτοη ὑπαὶ Φογοι δὴ τγαὰ8 ὑμ6 δυΐῃοσ οὗ 
1ῃ6 ὈοοΙ οὗ 1,διηοηϊδίϊοηβ 88 ρσοῦϑν βϑυρμοϑίθα Ὀγν {μὰ δοϊ {ἐμπδὶ οὗ 4]} 
ἀῃο στοαὶ Ηθῦγεν ργορμοῖβ δογοιηῖδῃ δΙΟη6 τνὰβ ργοϑοηῦ ἴο τ] Π688 ἴΠ6 ο[ο8- 
ἱῃ9 Βοθηδ ἰῃ δυά8ῃ᾽ 5 ἀδδίῃ βοῦν. Ηδ αἷβο, τόσο ἔγθαυθηῖν ὑπ δὴν οἱ μοῦ 
Ργορἢοῖ, ᾿πίθυβρογβοα ἢΐ8. ρσορἤθοιθϑ τ ἢ αἶτροβ. Ηἰ5 ἰδνογίΐα τηοῖγο ᾿νν 88 
{με ἄνε-θοδῖ, ν Ιοἢ, βίποα {ῃ6 ἀ8ν5 οὗ Απιοβ, δα Ὀδθθὴ {π6 οὐβίοχηϑγυ ἰδ 6 ῃ- 
ἰδιίοη τπιοῖσο. Μίάϑϑδην οἵ ἰδμῈ Ὄχργοβϑίοηβ δ8η6 4688 ἴῃ Γιδπιθη ἰδ ο8 8ΓΘ 
ῬΘοΟυΪ ΔΓ ἴο Φογοιλίδῃ, ᾿παά σαί ὑμδῖ, 1 μ6 αἸα ποὶ ντῖῖο ἴῃ686 ροδθιηβ, δ δὲ 
ἰοβϑὶ Ὄχογιθα 8 βίσοῃρ ἱπῆυθηοα ὕροὴ {π6 ἱπουρῃΐ οὗ ἔμοβα ῆο οοτμροϑοα 
θη, 80 ὑμδῖ ἱπογα 15 ἃ γθὰ] ὑπάουϊ νἱηρ Ὀ8515 ἴοσ 86 ἰγϑδα! 0. 

ΤῊΘ δνϊάδηςσε ὑμπαΐ Φογοιλ δῇ τπγχὰ5 ποῖ ὑμ6 δυῖπον οὗ 1,διηθηἰδίϊοηβ 18, ἢον- 
δνϑγ, συπλυΐαῖϊνο 8δπη4 οὐ ἐμθ σι μοΪο σοποϊιβῖνθο. [10 15 δἰπιοβῖ ἱποοηοοίνθὶθ 
ἰπδὺ οὔθ ψῆο 80 ἔγθαυθηῦν αἀἰβγεραγάθα ἴΠ6 σγυ]65 οὗ Ηδῦτον τηοῖσα ψνουἹὰ 
8 ΙΙον ᾿ϊπ56}{ ἴο 6 Ὀθουπα ὈΥ ἴῃς αγιϊβοῖα! Πἰτἱ αὶ ἢ οὗ {Π6 δογοβίϊςσ. Μϑην 
οὗ ἴμ6 ἰδδοιῖηρθ ἰῃ 1 ϑιθη δίϊοηβ ἃγὸ 4130 σοηίσασυν ἴο ἔῃοβα οἱ Φεογοιιδῃ, 
83, ἴοῦ Ὄχϑιρίθ, ἔἰπ6 οχρϑηδίίοη οἱ ἴπ6 σδ᾽ απ 1165 τ Ὡς ονογίοοκ ἢἷ8 παίϊοη 
(οἴ. 567) οΥ {6 οϑἰϊτηδῖο οἵ δυ Δ} 8 1651 παρ, Ζεάοκιδῃ. ((,, 6. σ., 49, 411, 18,30} 
ΤὮον τοῆθοῖ γαῖμογ ὑῃ6 ρορυΐαῦ διἐὰἀδ τονγαγα ἴῃς στοαί οαἰδϑίσορμε. Μίδην 
οὗ 186 οδαγδοϊογιϑβεϊς ῬὮγαϑοϑ οὗ ΕΖθκὶεὶ ἃ όνθῃ ἱπῖο {μθ86 αἀἶγροβθ, 1ῃ- 
ἀϊοδίηρ πὶ {ποὶς δυϊῃοῦβ οσα δοαιδιηΐθα τυ ἰἢ6 ῥγοϑι-ρσορποῖ οὗ 86 
οχῖθ. (εγίδιη οὗ ἰῃ6 ροδιὴϑβ 8830 γεβῆοοϊ ἰδΐδγ βιζυδίϊοηβ δη4 ρΡοϊπὶβ οὗ νίον. 
Τῆς ναγίδιϊοηβ ἴῃ ἐπ6 ογάδγ οὗ {πὸ ἰεϊζοσβ 'ἰὰ ὑμῸ Ηθῦγον δἰρμαροὶ δηά ἴῃ 
186 ᾿ΙΟΓΑΥΥ δίγ!6 δηα ὄχοθ]θπος οὗ ὑῃ6 ἀϊθδογοηΐ οἐπαρίοτβ ρΡοϊηξ οἰθαυῦὶν ἴο 
αἱ ἰοαϑὶ ἔνγο οὐ ἴγοα αἰ θγοηῖ δυΐποΙβ. 

ΟΠδρίοιβ ὃ δηά 4 δὰ {πε οἰἀδϑδῖ ροθιῃβ ἰῃ ἀπε ῬοΟΪΚ 8η4 ΡΓΟΌΔΌΪΥ σοπιο 
ἔσοιλ {Π6 β881ὴ6 διιῖΐμοσ. Εδοῦ γενθ8]8 8 ἰηἰπιαῖθ δι ΠΥ Ἱ ἴῃς ἱταρὶς 
δνθηῖβ δἰϊεμάϊης ὑῃ6 πα] ἀσϑιίγιοϊίου οὗ ἴμ6 ον δηά ἰθπιρῖθ. ΤῊΣ ομο- 
[ἰοη5 οὗ {π6 δι ΠΟΥ δΓῸ 80 βίγοῃρ ὑπαὶ {Π6 Ὺ ονθγοοῖηα {π6 σορυϊδγ ᾿ἰπ ἰδ] 0 ῃ5 
οἱ {πα δογοϑβὶὶς βδἰγυοΐυγο. ΤΏΟΥ γεῆρθοὶ ἰῃ6 ἴδοι ηρς οὗ δϑιοῃβῃπηοηΐ δηά 
βι υροΐδοϊίοη τ ἢ τ Ι ἢ ὑπ6 Βυγνίνουβ γοραγαάθαά {Π6 σγοδαὶ οαἰδϑίγσορμθ. ΤῊΘ 
138η6 πυηρσοῦ οὗ ἴῃ6 νοιϊηρη, ἴπ6 6] 0655 τη ΐβογυ οὗ {πὸ ομ] άγεη, ὑπ 5Βῃδπ)θ- 
1658 ἱπα στ 165 ῃραροα ὑροη ὑδ6 συΐογβ οὗ Φυάδῃ δὰ ρογίγαγϑα νὴ γοιμδιῖ- 
Δ0Ϊ6 νἱν Π658 δπα δάο!ἴγ. ΤΟ ᾿ηῆμπδηος οἵ ἘΖοκιθὶ τᾶν δ5ο Ὀ6 οἰθαῦὶν 
ΓΟΟΟΡΠΙΖΘΩ 1η {π686 ομαρίοτβ. (Κ΄. 916 δηὰ ἘζΖεϊκ. 9938) Τα ἀονπηῖα!} οὗ {Π6 
βἰδία 15 δἰ υϊοα ἰο {ῃ6 το] δαϊης; ἐθδοηϊηρθ οὗ ὑΠ6 ΠΠΘΓΟΘΏΔΓΥ ῥγοϑὶβ δὰ 
Ῥτορμοῖβ. Το βδῆια υπυϑιιδὶ ογάορ οὗ ἰοϊΐο οἵ ἴπὸ Ηδῦγον δἰρμδροὶ 18 
[ο]ονγεά ἴῃ θοὶἢ ρορθιωβ, ψ μἱϊα ἰῃ 1 ἐμαὶ πο θδοδιὴθ πα ἰδίοσ ογάθγ 18 ἔο]- 
Ιονγεά. Τῆθθα ροθὴ8 ΘΓ ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ πὺ΄τιτϊοη ἰῃ Φυάδῇῃ δοιὰ {ἰπι6 θοϊ θη 
με ἀσϑιγαοίίοι οὗ δογυβδίοιη ἰῃ ὅ86 δπά ἴπα ᾿Ιρογαϊϊοη οὗ Φεβοϊδομϊη ἴῃ 561 
Β.Ο., ΌΥ οὔς ΨηὴΟ ψὰβ8 1ηἰπιδίοϊν δοαυδὶ θὰ τὴ Ζροαο[κΙ8 5 ἔδίδὶ ῥόον 
(417), δΔῃα τν858 4150 8 ἀδνοιβα βυρροτγῖοσ οἵ {δε 111-[αἰϑὰ Κη (429). ΤΏὮΘΥ δτζο, 
ἐπογοίογο, ἰῃ6 θδϑδὶ σοῃϊθιηροῦασΥ γοοογαβ ἐμαὶ νὰ να τορϑγαϊηρ ἴῃ6 οχ- 
ῬΘΓΙΘΠΟ65 8Πα δε] ηρβ οὗ ὑμς εν ἴῃ ὑπ6 ορϑῃῖηρ ἀδοδα65 οὗ μ6 Βαρυ)]οπίδῃ 
ΘΣΙ 6. 
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Παὺθ ΤΏ Ροϑπὶ 'π σπδρίογ 1 15 8Π δογοβίϊο ἴῃ ΒΟ ἢ Θδοῖ βϑυσσοοαϊηρ Ἰοϊίογ οἵ 
γΣ Ὲ ἰδπ6 δἱρμδροὶ ἰ5 [Ὁ] ονσθα Ὁ. ἴὮγοο ᾿ἴπθὸ8. 1 85 ἴῃ6 υὑ80.8] ογάεγ οἵ ἰμε Ηεῦτεν 

δἰρβαῦροῖ. 10 νινιαϊν ῥἱοΐαγο ὑῃ6 νοῦϑ [ο]οσίηρ ἰμ6 ἀσβίγυοϊίοη οὗ δετυ- 
βδίθῃι. ὙΒΙΪα ὑπὸ δ ] ηρ 8πα ἰδηριδρο γα 1658 5Θροηΐδηθοιιβ ἴπδΔη ἴῃ ὦ 8δη6 4, 
1 15. {0}} οὗ ψοπυΐπο ραῖμοβ. [1 βίγ Κοα δὴν ποῖθϑ ψ  οἢ στὰ ἰῃπσουρῇ {π6 
Ὀ88]τλ5. Φογυβαίθιη, ΠΟΤΌΝ Οσ, 15 ΠῸ0 ἰοῆροσ δηϊγοὶν πϊπουΐδ ἱπΠδὈὶ δηΐβ, 
88 8 ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ ὑπ6 ο886 ἰπ ἴμ6 ἀἄδΥ5 ᾿πιηρα!δίοϊν [οἸ ]ονηρ 115 ἀσδϑίσιοίοη 
ΌὈΥ ἐμα Ομδιάθδβῃβ. Τὸ ἀδὺ οἱ Φογυβαίθηι β σγοαὶ Ἵδίδυα τ ἰβ δἰγοϑαῦν 8 
ΤΠΘΙΊΟΓΥ οὗ {δα ραβὶ (7) δπά ἰδα ἀδβογιρίϊοη οὗ ἐμαὶ δνεηὶ ἰδο κα ἴἢ6 νἹν] 689 
οὗ ομδρίθιβ ὃ 8)8)ιαὰ 4. Τῇο ριΠ840]6 ἰοὶ οὗ ὑμοβα γγῇο δα σοχμηθ Ὀ80Κ ἴο ᾿νε οἢ 
118 Γυϊηοα 5106 ἰΒ Ργοιηϊηθηΐ ἰπ {μα τη οὗ πα ροοῖ. Τα ἰδιιηιὶην, π8}}- 
οἷουβ δἰιτπάδ οὗ πε ΟΣ ΠΡ ΡΘΟΡΪ 65 15 οἰθαῦν τοῆροϊοα. Τα οὐ] δίῃ, 
οὗ 16 ροόβϑῃλ ἰ8 ἃ ἰδεγσνθηῦ μοι τίοη ἐμαὶ δοῆονδῃ ν}}} Βρθθάἱν ἴδ κα νοηροδησα 
ὌΡΟῚ {μ686 τ] σηδηΐ ἴοοβ. Τἤογα 18 ΠΟ βϑυρροϑίίου μα Ογγὰβ δα 845 γεῖ 
οοπμαυοτοα Βαδθυίοη 8ηα στδηϊθα ἴο ὑπῸὸ δον ἴῃ6 ρῥγίνι! σε οὗ γορυ  ϊης 
ὑπο βδηοΐυασνυ. μα ροθιὼὴ, ἱμογεΐογθ, σοχθϑ ἴῃ 4}} ΡγορδὈ ΠΥ ἴγοηι 8 
ῬϑΙ ϑ πδη ροοῖ ψῆο στο ἀυτγίηρ {πα ἰδ ΐοσ ραγὶ οὗ ἰδ6 Βαυ]οπίδῃ ρογὶοά, 
Ὀεΐτοοη ὅ60 δπά δὅ40 Β.6. 

τὰ Ομαρίογ ὅ, πΠΚ61, ργοβϑοηΐϑ 8 νἱνια ρἱοΐυγε οὗ ἴῃ6 σοῃα! ΠἸ0 5 ἴῃ ἴπ6 δεν 5} 

Μὰ ΟΠ ΠΙΪΥ ἀυγίης ἴμ6 γϑδγα [ον ἴμ6 ἀσδιγυοιίζοη οὗ δογυβαίοιμ. Τἢα 
ΤΩΘΙΟΥ68 οὗ ἰπδὺ ονοηῖ, ΠΟΘ Οσ, 86 ναρθ. [1 νγ85 ἱπ ἰῃς ἄδνβ οὗ {ὑΠοὶγ 

δι μογβ ἐμδὺ [μ6 παιϊοη ραϊὰ {πὸ βγϑὶ σγοδαὶ ρϑηδιν ἴοσ 118 συ]. Ἐὸγ ἐξεδ6 
πιατ ψεαγϑ (Ὁ) Ζεονδῃ μᾶ8 δρΡρδγθῃῖν ἰογροϊζθη δηα ἔοσβα θη ἢ18 ρθορίβ. 
Τα 8515 οὗ {π6 ροιϊτοη τι νὶς ἢ ἴΠ6 ρόδῖ σοποὶ 68 15 ὑπαἴ αἴϊον [Π686 
ΙΏΔΗΥ͂ Υ6ΆΓ5 6 παιϊοη [85 δἰομθά ἴογ 118 συ δηα ἴμ6 ἔπηθ μ88 σοπχθ ἤθη 
Φεοβονδῃ βου] ραγάοη 8δη4 γοϑῖογθ.0 [1[π οοῃίγαβὶ ψὶ ὁ δπα 4 ἴμθ 536 η86 
οὗ πδιϊομδὶ σα 15 υς ἢ τογα ρῥγοιϊαϊηθηΐ, Ὀυὶ ἐπῃο γα ἰ8 πο ργοϊοβιίδίϊοη οὗ ἰη- 
ΠΟΟΘΠΟΒ, 88 ἴῃ ἴπ6 ὈοΟΙΚ οὗ ΦοὉ δῃά ἴῃ με ῃ58811ὴ5 ψν ἢΙ ἢ σοπια ἴσου {π6 τ] 46}6 
οὗ ἴμ6 Ῥογβίδη ρογῖοά. Τἤογα 1ϑ 430 ἢ0 βιρεβίίοη ἐμαὶ ὑπ ἴδθιρὶα μ88 Ὀ6Θἢ 
ΤΟ] οὐ ἰμδ ἴμ6 ἤθανν ΟΠ δ θη γόκο ἢ859 Ὀθθθὴ γσεπηονθά. 1 ἴα ονϊαβηΐ, 
ἐδογοίογε, ἐμαὶ {818 ομαρίθγ σου ἴσοι δροιιὶ ὑῃδ β8π|6 ρουϊοα 88 1, {μδὶ 18, 
ἀμ Ἰαϊῖον μα] οὗ ἴῃς ΒΥ ]οηΐδη οὐ θαῦὶν ἴῃ ἴῃς Ῥογβίδη ρογιοά. 

οἵ Ομδαρίογ 8 ἀἰβουθ ψ] οἷν ἔσομαι {πΠ6 οἴ μοῦ ροϑιῃβ ἰῃ ἐπα ὈοΟΚ οἱ 1,δηχοπίδ- 
ἡπὶς ἀϊοθ9. [πα τμουρπΐ δηὰ ἰδησυᾶρα ἰἃ ἰβ οἰοβεὶν οοπηθοῖθα ψιὶῃ Ζοομδγίδῃ, 

ὅοῦ, ΠΠ| βαίδη, δα τϑὴν οἱ ἰῃ6 Ῥ588115. [{ ἰδὸκβ ἴῃ6 βροπίδῃθοιιβ ἴθοδ ηρ 
ΔΠ6 νἱβογοῦβ ᾿ἰἴογαγΥ βίν]α οὗ ὑπΠῸ οἴμοῦ αἴγρεβ 'ῃ ἴμ6 ὈΟΟΚ οἵ 1 ,δτησηιἰδι! 8. 
115 βρὶ γι δπὰ ἰδησιδαρε ἃγὸ ἴμοβα οὗ {μ6 ἰδίθγ ρβδ|πι ᾿ϊτεγαῖυγο. Τῆς βγϑὶ 
Ραγὶ οὗ ἴμδ ροϑιλ 18 ἃ τηραϊἰδίίομ οἢ 15γ86}᾽8 ραϊῃἤι] Ἔχρουομ 65 ἴῃ ἰμ6 ρῥαδβῖ. 
Τα βίγοης ἀϊάδοϊϊο οἰοιαθηῦ σοημποοῖβ 1 πὶ ἴῃ τεῆθοϊινα ρ88]1ὴ8 δηά ἰῃ6 
ψοῦκΚ οἱ [5γ86}᾽ 85 νγὶβα τἤθη ΜΈ ΟΝ ουϊταϊπαϊοα ἴῃ ἐπα ατεοῖκ ρογιοα. Τα ἴοπα 
οἱ [Π18 ροδηι 18 ἀθεθρὶν τοὶ σίουϑ. ΤΠ ἴονε δηα τροτου οὗ ἀοά δγὲ ρῥἰοϊυγοα 
ἢ τε ΓΚΒΌ]6 εἰθδοϊ  νοηθ85 δ πα δρρτγοοϊδίΐοη. ΤῊ Ρόοθπὶ ἰβ Δρρδγοη ἐν 
τηδάθ ὕρ οἱ ἔγαρηηθηῖθ οὗ Ρ5881π|8 ΒΟ ἤᾶνα Ὀδθη 8δα)υβίθα ἴο {86 δογοβίϊο 
βἰτυσίαγα δηαἀ Ὀγουρῇξ ᾿ηἴο 8 ἰοοβα ᾿ἰοσασν υπἰϊΐγ. [18 ἀδρομάθησα ὑροὴ δα 
ἰαῖοσ νει ηρ8 οἵ ἴῃς ΟΙα Τεβίδιηθης 8 80 σγεδὶ, δπὰ [ἰ 8 80 ἴδ γοτηονϑα ἴγομι 

86 Ῥγοθ θη οἵ {με Βαρυ)]οπίδη ρογὶοά, ὑπαὶ 11 15 ἀΠΒῆ συ] ἴο αϑϑίσῃ ᾿ὑ ἴο ἃ ἀδἷδ 
ΘΆΣΠ ΠΟΥ [δὴ ἐμ ἰαϑὺ 88} οὗ ἴῃ Ῥογβίδη ογ ἰῃς ἢγβὶ ραγὶ οὗ (δε ασϑεκ ρεγίοα. 
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ΤῊΟ δυΐμοσ οὗ ομαρίοσ 8, γῇο δῪ παν θδθη {δα ΠΑ] εἀϊῖον οὗ ἱμ6 θοῸΚ 
οὗ Ιδιμοηἰδιϊοηβ, ον θην τοα 6 16 8 τοῦ αἰζου ομαρίουβ ὦ δηὰ 4. Ηβς 
84 ποὶ ΟἿΪγ δαάορίθα {πῸ υὑπιϑι8] ογάοσ οὗ ἱμῃ6ὸ Ηθῦτγον δἰρμδαρεῖ ἰουπα ἴῃ 
1686 σπαρίουβ Ὀυΐϊ 8130 ἱπίγοάυσοά ἢϊ58 ροθὴ θεΐποοη ἰῆθ86 ἔχὸ δϑυ ΠΟΥ 
Ἰατηιθηῖβ.Ό Οδδαρίος 1 νγγαϑ ΡγΓΟΌΘΟΙΥ σίνθηῃ 1ΐ8 Ῥοβιιϊοη δὲ ἐπα Ὀεσὶπηΐϊηρ οἵ 
186 ὈοΟΙΚ Ὀοοδυβα οὗ 1158 νἱν!α ἀοβογιριϊοη οἱ ἴῃς ἀοβοϊδιίου οἱ ΦογυβαἝοσα. 
Τὶ 8130 ἔυγηϑῃοα 4 διε ἱπἰγοάποίίοη ἴο ἴῃ6 ὈΟΟΚ 88 8 βοϊθ. ΟΠδαρίεγ ὅ 
τγὰ8 Ὀἰδοοά δἱ ἴπὸ ομὰ θδοϑδυ8α θυθὴ 8ἃ σ8830.8] γοϑᾶ δῦ ψουα αἱ σα ΓΘΟΟβΉ ΖΘ 
ἀμδῖ [1 τοβοοϊθα σοπαϊ(ίοηβ 8 σοηθγαίίζοη οὐ ὑνο δἷϊοῦ {με σγοαὶ οδίδϑίγορῃθ 
οὗ ὅ80 Β-ο. 1 15 {ππτ19 ΡοΟΒ5:016 ἴἰο ἴγσδοθ νὴ ἢ ΓΟ ϑοη δ Ϊ 6 ἀϑβύγδησα {π6 στον ὶῃ 
8η6 Πιϑΐοτυ οὗ μὰ {{|6 θοΟΚ οἱ 1,δπποπίδιϊοηβ, ψ ϊὶςῃ, ἸΒβουσῇ οης οἱ ἰδ6 
βῃογίοϑι ὈοΟΚΒ οὗ {πὸ ΟΙα Τοβίδιμθηῖϊ, σοργοβοηὶβ ὑπὸ πνοσκ οὗ δἱ ἰοδαϑὺ ὑῃγθα 
αἰ ογοπὶ δυΐϊμοῦβ δηα γοβθοῖβ [πῃ6 ἱμπουρηὶ οὗ 88 δὴν σδηϊυγῖο5. [Κ6 
ΤΏΔΩΥ οὗ {Ππ6 88] 18, 1ἰ γοῆοοὶβ ἰῃ6 υπαβϑυδροα βοσσοῦνν δυΐ ᾿ην]ηΟ 0} ]6 ἔδι "ἢ 
8Δη6 Βορ6 ἴῃ ἰδ ποαγὶ οἵ {πὸ δον 8 ταοθ. Νορίθοϊθα ΌὉΥ πιοϑῖ τοάογῃ 
ΓΟΔῸ6Γ8 ἴῃ ἴῃς γῇ εβίοσῃ ποῦ], ἃ 15 ἴῃ6 ὈοοΪς ψ οὶ νοῖσοβ ἐπθ ψουϑ οὗ ὑμ6 
ογἰ ποάοχ δονγ8, 8ο 8.}}}} γτοχαγὰ ὑμοιλβοῖναβ ἃ8 6χ 65 νι ουϊ ἃ σομηῖγγ. 
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ΟΕ ΒΟΝΕΟΒ 

ΤῊΣ ϑοηρ οὗ ϑοηρϑ, ΟΓ, 88 1ἰ ἰΒ Κποῦσῃ ἴῃ ἰδῖο ἰγϑα!ἰοη, {π6 ϑοηρ οἵ 9οὶ- 
ΟὔλΟΠ, 18 οπ6 οἵ ἰἐῃς ἰ᾿αἰοϑὶ ὈοΟΚ8 ἰο Ὀδ6 ᾿ποϊυάοα ἴῃ ἐπα σβποη οὗ ἰπς ΟἸἹὰ 
Τοριδιηθηὶ. Νοὶ ΟὨΪγυ ἰβ ᾽ὰ ἔουπά ᾿π δε ἱἐμπιγὰ δηά αἰεὶ οο] δοϊοη οὗ νυυτῖῖ- 
ἴη55, θυΐ 115 ροϑιζοπ 8 αὐδϑιϊοηθα ὈΥ ἐπ6 ἔδπιουβ γαρὶ Ααυΐρα 845 ἰδὶθ 
85 ἰῃς ἢτγβίὶ [δ] οἵ {πὸ βοοομὰ (γι ϑιϊϑῃ οθηΐαγν. Φοβορῆι8᾽5 βἰδιθηθηϊ 
(Οοπέγα Αρίοη 15) ἰμδὶ ἐνϑαῖν-ἰννο ὈοΟΚΒ ογα ᾿ποϊυα θα ἴῃ ἐῃα βδογθά 58ογὶρ- 
ἀπγο5 οἵ ᾿ιἷ8 Γδοο βιρροβὶβ ἰῃδὶ ὈΥ {πὸ ἰαϑὶ αυδτγίοῦ οὗ ἰῃ6 θγϑὶ (γι Δη οθη- 
ἴυγν ἰῃ6 ϑοὴρ οἵ ϑοηρβ δα δἰγοδαν Ὀδθθὴ ἱποϊ θα ΌὈΥ σοιημηοπ οοπβοηΐ 
ἴῃ ἴῃς σδποῖ; Ὀυΐ ποῦ 15 8 βρη ϊβοβδηΐ δθβοησοα οὗ 8ὴγ σγαεΐογομοα ἴο ἐπα 
ὈΟΟΙΚ ἰπ ἰδς δεν 8ῃ δα ΓΟ γιϑιϊδη τυτι τη ρ8 ργοοοάϊηρ {}15 ροσὶοά. (Ὁ εγίδ!π 
Γοίδγοποοβ ἰπ ὑῃ6 ΜΠ 5ῆπα πρὶν {παῖ θοῦ ΟΓΟ 8506 γα 9 ψῆὸ 51}}} 
ταδιηἰδιποα ὑπ6 πδίυγαὶ ἱηϊογργοϊδιιοη οἱ ὑμ6 ϑοηρ οὗ ϑὅοηρβ; δυῖ 1 τᾶβ8 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ ἰῃ ἰδ δπα μίνθη 8. ρἴδος ἴῃ ἴμ6 σϑποη Ὀδοβδυβὲ οἵ 115 δ᾽ οσογίοδὶ 
Ἰηϊογργοϊδιὶοη δηα ὑθοδϑιβ ἰὶ τγᾶ8 δϑϑοςσϊδι θα στῇ ἴῃ 6 πδιης οὗ ϑοϊοσηοη. 

ὕπάοςγ ἐμὰ ἱπήμποηος οὗ ἰδ Δ] Ἔροτγίζιης ᾿οπμάἀθηςῖθ8 συγγοπὶ ἵπ ΘΟὨ [ΟΙΠΡΟΓΆΓΥ 
ατοοκ ἱπουρὶ πε ὅενν5 οὗ Ῥβοβίϊηθ 859 ψῸ}]} 85 οὗ ἴῃς ἀἸβρογβίοη, ἀυγπς ἴῃ 6 
οδηΐαγ 65 ᾿ππιοα βίο! Υ Ὀγθοθαϊης δηα [ον ἴἰμ6 θερσίπηϊηρ οὗ ἴῃς (ἢ γὶ5- 
[18ῃ ΘΓ8, ΨΟΓΟ πο] 6 ΤΔΟΓῈ δηα ποσὰ ἴο χοϑδα ἱπῖο {6 δδυ! θοῦ βου ρίυΓο5 
ἀθορογ βριγιΐαδὶ τροδηϊηῷβ. Τὸ ἰπὶβ ἰοπάθηον {ὑπ ϑοηρ οὗ ϑὅοηρβ, ψ ἢ 118 
ἔεγνι ἃ Οτθηαῖδὶ ἤριγοβ δηα 118 ραβϑιοπδῖθ θα! ηρ, γοϑά ἢν ἰοηΐ 1156}. ΤῊΝ 
γΓοϑυϊὶ τνα58 πὲ ὑπὸ ἱπροπυῖν οὗ ὑπ Φον 5} Βογῖθ68 [ουὐπα ἴῃ τἢ δη οἰαθογαῖθ 
ΔΙ] οσογίοδὶ Ὠϊβδίουυ οὗ {πὸ τοϊαϊίομβ θεϊνοοη δομονϑὴ δηα ἢΪ5 Ῥϑορῖὶθ ἴγσοῃλ 
ἀμῃ6 ἀδν8 οὗ ἰε ἌὌχοάυβ ἰο ἴμ6 ἄδνγῃ οἵ ὑπὸ τηθβϑϑίδηϊο εγα. ΕὈὉ]] οι ἐπα 
δχδηιρία οὗ ἱμὸ δεν βῇ βογῖθθβ, ὑπῸ6 οαγὶν ΕΟ γιβιδη Εδίθμουβ ἀενοῖθα τυ ἢ 
αἰϊοπιίοη ἰο ἴῃ6 Δ]]|Θροτῖςδὶ Ἰηϊογργεϊδιίοι οὗ ἴμ6 ϑὅοῃς οὗ ϑοηρβ. [Ιαἀσπεϊν- 
Ἰηρ Ομ γιϑὲ στῇ ὑῃ6 Ὀγιάδσγοοι, {πὸ ν τοραγάθα {πε Ὀγὶάδ 458 {πὸ γεργοβοηΐδ- 
ἔνα οἰϊποῦ οὗ ἰῃ6 ΟΠυΓοἢ οἵ οἶβο οἵ ἴῃς βου] οὗ {πς (τς δη. Ησυυσο νο] υπλ65 
6 γῸ γιτἴθη ὈΥ 80 ἢ 5οἤο 8 Γ5 858 Οτγίρεοη, ἀενοϊορὶπα {818 δ] ορσογίςοαὶ ἱπῖογ- 
Ργοϊδίϊοη. ΠΟΥ γϑηλϑὶη 85 ΟΠ το πὶ β ἴο πε ΔΌϑυγα οχίγοιης ἴο ψ ΠΟ ἢ {Π 18 
τοὶ ποά 6845 1158 [οἱ] ονγοβ. [ἢ Ἰδίθγ βοῃογδιϊοπβ 1 Ὀδοδπια ἃ ἔδνοσγὶΐζα οσςσι- 
Ρδίίϊςοη οὗ αἰογοπὶ σοπιτηθηϊδίουβ ἴο Ηπα ἴῃ ᾿ὰ πον δ] οροτγίοδὶ τη θϑη 8. 
ΕἸΠῪ ἃ βοογα οὗ ἰπθβε αἰ ογεηὶ δ᾽] ἐσογῖοδὶ ἱποογῖοβ μανὸ Ὀθοη ρσορουπασά, 
680ἢ αἰ οσρ ἔσουλ δπὰ οοπίουπαϊηρ 4}} οἴμεοτβ. Τῆδ ὈΪΑΞρΡἤ δου δρϑυγά- 
11:165 οὗ βοιηδ οὗ ἰΠ686 Δ᾽] ἐσογῖςδὶ ᾿πιογργεϊδιϊοης ἰο- ἂν ποοα πὸ γο[υϊδιϊοη. 

Ενεοη ἀυτγίησ ἴἰΠ6 ρΡεγὶοὰ σι βθὴ ἴῃς δ ορογίοδὶ τε μῃοαὰ οἱ ἱπιεγργεϊδιϊοη 
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τγ 88 Γοζηδηΐ, 58Πη6Γ 86 οἾ8 8 ΕῚῈ ἰουπα ἴο Γαῖβα {Π6}Ὁ νοΐο68 ἰῃ ργοϊεδὶ. ΤΈΘ 
ὈΥΠΠἰδὴς δηὰ οουγάροουβ Τπμοοάογο οὗ Μορβιιοβίϊα, νῇο οοπηρθοϊθα {πὸ βοῆς : 
ἢ 186 Ἐκυρίίδη τηδγείαμο οἱ ϑοϊίομπιομ, γγ88 σοπαδιηηθα 85 8 δογοῖϊς ΌῪ 
16 βοοοῃά οουηοὶ οὗ (ομβίδη  πορ]α ἴῃ δδὅ8 Α.Ὁ., δὰ πὸ ΟΒυγοὶ ἴοοῖκ 118 
βίδῃα βαυδγοῖὶυ οὐ {μ6 δ᾽ ορογίοδὶ ἱπίογργοϊδίοη οὗ ἴμ6 Ῥοοῖ. [ξ νγαὰβ ποῖ 
ἀπε} ἰῃ6 Ῥγοϊοβίδης Βεοίογτηδίϊοη δα υὑπομαϊπθα πε ΒΙΡΪ]6 ἐμαὶ βοβοΐδυϑ 
Ὀεσϑη ἀραὶη ἴο ΓΘοορηϊζο πα παῖυγαὶ, παῖνο σμαγδοῖοσ οὗ ὑπ ϑὅοηρ οἱ ϑοῃρϑ. 
ὙΠ ὑΠ6 σοσορηϊτίου ἐμαὶ ἔΠ6 ϑοηρ οὗ δοῃρβ ννα8 8 δχργεβϑϑίοῃ οὗ Βυσηδη 

ον Ὀοϊνψοθη δὴ δηα νοϊηδη, ἔνο ἴγρ68 οὗ ἀγδιηδὶϊς ᾿ηἰογργεϊδι ἢ ΘΓΟΒ6. : 
Ασοοτγάϊης ἴο {π6 οπο, 1ἰ 15 8 561165 οὗ ἀϊδίοσιιο5 θεΐνοοη Κιπρ ϑδοϊοιηοι δηά Ρ 
ἢ18 ροδϑδηὶ ὈὉσῖαθ. Τῇδ οἱποῦ ἀγαιηδίῖς θοῦ ἰουπά ἰῃ 11 ἰἤγοο σῃαγδοΐογϑ: 
[86 Πογοίΐμο, 8 θοϑδυϊλιι! ϑῃυἶαπιτδθ τηδ θη; μοῦ Ββορμῃογὰ ἰονογ, ἴο ψῇοπλ 
8816 τεοιηδὶ ποα ἔσο; δηα Κίηρ ϑοϊοιηοῃ, γῆο βουρΐ ὈΥ ὈΓΟΙἾ865 δπα δαϊΐογν 
ἰο ψὶῃ ποὺ δθθοϊ οη8 δηα ἰπυ8 ἴο ἱπάιιοα ἤδγ ἴο τοιηδὶη ἰῃ 8 ἤάγοη. Τῆδ 
Ἰαϊΐος ΘΟ 18 8.}}} 6] 4, Ὀυΐϊ Ὦν δ αἰ πῃ ϊη5 πυροῦ οὗ ἱπιογργεῖοσβ. [11 
185 ΔΙΠυτηςς Ὀοοδυβο οὗ 1185 ΠΙΡΪΥ ἀγαηλαῖὶο ἐπθηιθ δηαὰ {ἐπ ὑγδοῖοδὶ τηογαὶ] 
Ἰοϑϑοη ΒΟ 1 8βοὶ8 ἰοσὶ ἢ. [59 πιοϑὶ διάδοηϊ δάνοοδίθϑ δῖο ἰογοθά, ἤονόνοσ, 
ἴο οοηΐο85 {παῖ αὖ δὴν ροϊη δ ἰππ ᾿πιογργεϊδιϊοῃ 15 8564 πὩροῃ {π6 ἱσΟΠ]Οου 5 
Βαβι οη5 οὗ ἴΠ6 ἱπογργοΐοσϑ γαῖμογ ἤδη ὑρο δὴν ἀσβηϊΐε ἀαἰδ σοηϊδιῖποα 
ἴῃ {π6 ρόδα 1.536]. ἘᾺΡ[οστηοσα, ἴῃς ἀγδιηδίϊς ᾿ηϊοσργοϊδιϊου δϑϑυσηθθ ὑἴῃ6 
γγεβίθσῃ 685 δηδ οὐβίομηβ οὗ ἰονθ- τ Κις δ πα Ἰσηογεϑ {πὸ ἤχρα οὐίομηϑ 
8η4 νεογὺ αἰδεγοηὶ 1468}8 τι ἢ τ Ιοἢ ὑπὸ Εδϑίογη νοῦ ἃ ποάροβ ἴῃ {πὸ ἰηϑιϊῖα- 
ἰοπ οὗ τηδυτῖαρο. [1 [8115 ἴο γθοοοβπῖζα {πὸ ἰδοϊ ἐμαὶ ὑῃθ βρθθοῖθβ δηὰ δοΐϑ 
ΜΠ Οἢ 10 ᾿Π} 0}165 του πᾶνε Ὀθθη ἱσηροβϑι 6 ἴῃ 8η δηοίοπὶ Οτίοηΐδὶ Κιηρ- 
ἄομῃ, ᾿ἰοαϑὶ οὗ 8411} ὑπο 8 ἀσϑροίϊς τπόπϑγοῦ {{κὸ ϑοϊομοη. Μϑδῃν οἵ ἐἰδπὸ 
Β66η68, ἰηΐο ψΈΙΘΙ {818 ᾿ηἰγίοδϊο Ν᾽ βίογῃ ἀγδαιηδίς ἔἤθοῦν αν! .65 ὑπὸ {|]6 
ὈΟΟΚ οὗ εἰσὶ οπαρίογβ, 4ο ποὶ δἱ ἰππ τηοϑὶ γοαιῖγα τόσα ἰῃδη ἃ πιϊπαῖο, 1 
ΡΟ] ον ῥγαϑεηϊθα, δηα ὑπὸ τ ΠΟ]6 [685 ἰπϑη μα! δὴ ἢουγ. [ἰ δβϑυμη)θ5 ὑπδὶ 
[π6 σοπο]άϊης οπαρίογ γοοοσαὰβ ἱμ6 ΚΒ υ]διητ 65 ἔδγονθ!] ἴο ϑοϊοπιοη ἐδδὶ 
8Π6 ΙΔ 230 δηα νγοα ἢδὺ βῃορῃογά Ἰονογ; υΐ ἴῃ ἴῃς μοαγὶ οὗ ἴμ6 θοοῖ (86- δ) 
ἵπογα ἃγὰ γεροδίθα γοΐογοηοοϑ ἴο {π6 ρυ]} 1. νυ ϑααϊης σογοιθοην ΠΊΟΝΙ ἐΡΪν 
ἐμδὺ {Π||8 πδα αἰγοδαν ἰβδκϑη ρ]δοθ. 

δῖον βἰυ 68 οὗ ἰῃ6 νοάάϊης οὐδίοπιβ ὑπαὶ 5}}}} ρσενϑῖῖ ἴῃ Ῥαϊεϑιϊπο δηά 
ϑυγῖα δηα οὗ ἰπ6 βοῆρβ ἰπμδὶ ἃγα ϑη 5 οὐ 686 [εϑὶδὶ οσοδβίοῃβϑ ἰεανα 1116 
ἀουδὲ τορδγάϊης ἴπ6 ἔσθ σπδγϑοῖοσ δηα τπηϑδηϊηρ οὗ με ϑοηρ οὗ ϑοηγβ. [ἢ 
ἃ ἰδιηουϑ δγί!οὶα ΡΠ 15Πη64 Ὀν [6 Οοφγιηδη ἔγανο ον εἰδείη, ἴῃ Βαβι δ᾿ 
Ζεϊδολτι [ὧν Εἰπηποῖίοσὶο οὗ 1878, ἃ νἱν! ἃ ἀοβογιριϊοη 15 σίνθηῃ οὗ ἰμο νϑάαϊησ 
ΠΘΓΕΠΊΟΠ)65 Οὐβογνοα ὈΥ ἴῃ ΒΔ ιδη8 οὗ ἴῃ 6 ΓΕρΡΊΟη5 οαϑὶ οὗ δογάδη δηά ἴῃ 
ἀμ νον οὗ Πϑιλδβοι8. Βεΐογε ἐπθ πηϑγγίαρο θαβϑὶ, ἢ] ςἢ ἰ5 μοα ἴῃ ἐδο 
δνβηϊης δἰ ἴμ6 ποιηα οὗ ἴμ6 ὈΓγ 68 ραγθηΐβ, 6 γα δΓα Ργοσθββϑίοηβ δη 4 βΒοῃ 5. 
Τῆς γῖάθ, δἰϊγθὰ ἴῃ ες ψϑααϊηρ-βαγιηθηΐθ, ἢ ϑνογὰ ἴῃ δη4, ἀδησοθβ 
Ὀεΐογε ἴῃς δἰϊοπάδηϊ ριιθϑὶβ, ψἢο βὶπρ 6 σμδγι5 τ τ ομαγδοϊογιβίὶς Οτίθη- 
18] ᾿ἸΙσθθβϑε. Αἴεγ ἴῃ νϑδαϊηρ ἴμογο 18 ἃ βενϑη ἀδυϑβ᾽ ἰοδϑὶ ςδ]]οά ἴῃς ὐηρ᾽ 8 
Ἡ οἶς, ἴὰ  Πϊοἢ ἐπα Ὀγάθ απ σγοοῖὰ ἃγὲ ἀδιϊν ρἰδοθὰ Ὡροῦ δὴ ἱπιργον βοὰ 
ἀπγοὴθ δηᾶ βα]υϊθα 45 Κίπρῷ δῃὰ αυθοη. Τῆ Κίῃρ, μανίπα οαρίυγοα ἢΐβ 
Ἀγίας, 15 δοοἰδἰτηθα νἱοῖοσγ ὈῪ ἰδδ αἰϊεπάδηϊ συρβὶβ. ϑοηρβ 8.6 ΒΠ5 ἴῃ ἴυ ΓῚ 
Ὀν ἰδὲ γα δηά σγοοῖῃ δηὰ ἐμεῖς γε 5, ἀθβου θην ἰπ ἀεἰδι! δηὰ νὶϊμουϊ 
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ΙΪΝΤΒΟΘΌΓΓΤΙΟΝ 

Γοϑθογνο ἴπ6 ρῃνβιοδὶ σμϑγιὴ8 οὗ {π6 ργοϊθη θα Κίηρ δη4 αὔθο. Τα γα 
18 δοοϊδιπιθα ὑΠ6 αὶγοβὶ δυο οσηθη δης ἴογ ἃ Ὀγὶοῖ [πὴ6 5ῃ6 ἰδ58ἴ65 ἰῃ6 )0ν5 
οὗ τοζδὶ ροιιηρ. 

ΤῊϊΒ οὐυβίοιῃ ον] θην οχρί δίῃ ἴἰδ6 οἰ μογνϑα οὔβουγα γοίογεησο ἴο 80]- 
οἴβοῃ δηά {με δι υδιτηϊϊθ. Α5 Βυάάς π85 ἐγ ν βαιά, ἴῃς πϊβίογις ϑοϊοπλοῃ 
ἤσυγοβ πο τόσα ἴῃ ἴῃ ϑοηξ οὗ ϑοημβ ἰμδη ἰῇ μ6 ϑογσοη οὐ ἔμ6 Μουηῖ, 
ψ ἤογο ἴΠ6 {1165 ΔΓ 8814 ἴο Ὀ6 ποῦ θδδυὶι! ἔμδῃ ϑοϊοπηοη ἴῃ 4}} ἢἷβ σίογυ 
(Μι. 6399). δες ἰ5 βρὶν ἴῃ6 ρτδηα τποηϑγοῦ το ἴῃ ἰδοῦ Οτγθηΐδὶ ἰγϑα τ] οι 
νγὰ8 ἴδ βιιρογίδιινα ἰγρα οὗ τουδὶ τηδρηϊῆσοποθ. Τῆι ἴῃ 1ὅ ἴῃ6 βυπθυγηΐ 
ΒΒυ]διατἶα 18 ΠΚοηρα ἴο ἴπ6 ουγίδϊη5 οὗ δοϊοτμοῃ; ἴῃ 87 {Π6 ραϊδπαυΐῃ ὕρομ 
μιῇ ϊο ἢ ἐδ Ὀγϊάθργοοιι 15 Ὀογηθ οὐ 8 ψοααϊηρ-ἀδν 158 ο8]|16ἀ τὰς ἰἐἰῖοσ οὗ 
ϑοϊομπιομθ. ἴῃ ΘΟ οὗ [5γ86}᾽8 θυ Ἂν σίογιεβ ὑἐπθὸ αἰϊζοηἀδηΐϊβ οὗ ἱδῈ 
᾿γιάθ δῖθ, 'ῃ 81}, δ᾽ ] θὰ ἀδυρῃῖογβ οὗ δογυβαίθηι πα ὑμ6 Ὀγιἀοσγοοιλ 8 86- 
ἀγεϑϑθα 85 Κίηρ ϑοϊοχοη. [Ι͂ἢ 65 [πε βρ]6 ἰονα οὗ 86 Ὀγ46 δηα στοοτλ 15 
οοπιίγδϑίθα πψιτἢ ὑπ6 γι ῆςϊα! βρίθπμάοσ οὗ ϑοϊομηοη β ἤδγοη. [π 8:1 132 ἐς 
Ὀγίάς ἽοηϊοηΐϊθαϊΥ σοΙρδΓο8 ποῦ υπδὶα ἰοὶ νι ϑοϊοιμοη 5 στοαὶ! ἢ δηα 
πιδρηϊοοηοθ. ΘΙ] γὶγ, ὑπ6 ἰοσὰ ὁλιμαπυπιῖξε 15 υϑεα ἱπ[ογο δηροδΌν 
ψῖ ἢ ὑδα Ρἤγαβα ἐΐδ πιοδὲ δεαιμέίζεἱ οὗ τοοπιοσπ. 11 15 οἰθαυν δαυϊναϊοηὶ ἰο ἐπα 
τηοάσγῃ {{||6 φισοπ [μδὶ 158 ΔΡΡΙ1Θα ἴο με ροδαβδηΐ Ὀγάθ ἀιγίηρ μοῦ ψϑαάϊης 
γαῖ. [Ιὑ 88 Δρρδγθηῦν βυσροβίθα ΌὈΥ ἴα βἴογσυ οὗ Αθιβμας ὑμῈ Θμιυίατι- 
ταϊΐϊο, ἐμ ἔδιγοϑὶ πιδιάθη οἱ ἴβγδοὶ, γο νγᾶϑ σἤόοβθῃ 858 {ῃ6 οοπϑοζτὶ οὗ εδνιὰ 
πη Ηἷ9 οἷά αρο, δῃη σἤομι, ἰαῖογ, Δἀοη!)δἢ, ἐμ6 Κιηρ᾿᾽ 5 οἰἀδϑὶ βοῃ, βοιρῃῖ, δἱ 
ἐδ οοβὶ οὗ [15 [ἰΐθ, ἴο πλακο ἢἷ5 Ὀγάς ([ ίμϑ. 153, 2.8-2). ΤῊ6 ρορυΐδῦγ ϑίοσγσυ 
τορδγάϊπς ΑΡΙΒμαρ νγα8 γγ8}] οδ]ουϊαϊοθα ἴο τηδῖζα ἃ ργοίουπα 1 ργθββϑίοη ὈΡΟῚ 
ἀμα παϊη 5 οὗ {ῃ6 ροδβαηΐβ οὗ Ῥβϑοβίϊπθ. β'υᾳ.οἢ ραββαροθ 85 14’ 12 δηά 6ὅ ΡΥ 
ἀμδῖ ἴῃ μογοῖίῃθ οὗ {πὸ ϑὅοῃρ οὗ ϑοῃρβ νγὰ8 ἴογ ἴΠ6 {ὑἰπ|6 ἰγοδιθα 88 8. αυθοῃ. 
Τὴ ἴΠ6 οροηίης σμδρίογ ἴμ6 σοη γαϑὶ θεΐννθθη ἔμ ὑγαηβοοπάθηϊ θοδυῖΐν δηὰ 
τουδὶ Βοποῦῖβ αἰἰσ αϊθά ἴο ἤοσ Ὁ. Πογ αἰϊοπάδηϊβ δηα ποὺ οὔσῃ ροδϑϑηὶ ἴθδ- 
ἔυσγ65 84 βπιρ}6 ἰαϑ[65 15 {π6 ἀοπιηδηὶ πηιοίζ. 
Το ΒΙΡ]6 οοηΐδὶη5 ἴον τοίογθησοθα ἴο πα ἀοὶδ}}8 οὗ {πΠ6 δηοϊεῖ Ηδῦτον 

ΤΔΓΓΪΔΙ6 σΟΓΘΙΊΟΩΥ. ΤΠ6 ἔνο ἔϑιηγοιβ ΓΩΔΓΓΙΑΚ68 γοσογάσδα ἴῃ ἴδε Ο]α Τ65- 
ἰδιηθηΐ ἃγὸ ἔμοβο οὗ ὅδοοῦ ἰῃ ἀθηθβϑὶϑ 69 δηὰ οὗ ϑαιγβοη ἰῃ δυάρεβ 14. 1η 
Θδοἢ οδ86 ἴῃ ποήαϊηρ-οα8ὶ τνγν88 μοὶ ἃ ἴπ {86 Βοπια οὗ ἰῃ6 Ὀγῖάθβ. Τδε ουπηλὶ- 
παῖΐϊοη οὗ 16 τρδγγίαϑα σΟΓΘΙΠΟΩΥ 88 {π6 ἰοδαϊηρ Βοιηδ οὗ ἐμ6 Ὀγιάθ Όν {π6 
Ὀγίάοσγοοιμ. το (ἀθηθβϑὶβ 295 ἰΐ τὺ ὃς ἰπίογτοα ἐμαὶ ὑῃ6 Ηθῦτεν ὈγἊ 6 
τγα5 νοὶ οά. Βοίὰ ἰπς Ὀγ6 δαα ἐπε ὈΓΙἀθρτόοοιῃ ΟΓΟ δοσομηρ8η16α Ὀγ δἰϊοπα- 
δὶ ἔτίοπάβ. Φογθιλίδῃ 754 γοΐοσϑ ἴο ὑμ6 υοῖσθ οὐ ἐδ ὀγίάσστοοτη δὰ ἐΐά 
υοΐοῦ οἵ ἰδι6 δγίάε, ᾿Ἰταρ  γὶπρ ἐμαὶ ἰῃ δηποϊθηϊ ἐἰπη65, 45 ἰο-ἄδν, {μα ν )οἰποά ψῖ τὰ 
ἐποῖν ἔγιθη 5 ἴῃ ὑπ 6 ννϑααϊηρσ-5οηρ8 τ ΏΙΟὮ ποσα ἴμθη βυην. 
Πα δη, ἴῃ 818 Ῥαἰἀϑέϊπϊδοίον Πλήισατι, ᾿Δ5 σομττηθα δηἋ βυρρίοπηοηϊοα ὑπ6 

ἀδῖα δα! οσ οοἸ]οοϊοα Ὀν οι ϑἴθιῃ τοραγάϊηρ ἴμς Ῥαοβδυϊηδη τ οααϊηνρ οὐ8- 
ἴοῖθβ. Οῃ [π6 ἀδὺ ῥγεοθαϊης ἴῃς νεἀάϊηρ-οαϑὶ {86 για οοσθβ ουὖϊ ἔγοχῃ 
Ποῦ Βοπλα ἀγεββαά ἴῃ μὲσ δ αϊηρ-αγιηθηΐβ, Ὀθδυίης ὑνο ἴοσο 68 ἰπ 6 Γ Βδηά, 
84 5'ηρθ οσογίδὶ ἢ βοηρ8 ἰῃ ΜΟΙ ἐπ6 αἰϊοημδηὶ τηδ᾽ ἀθῃ8 δηα ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ 
186 ὈγΙἀογοομι γοϑρομα οὐ [Κα ὑ0ρ ἴΠ6 γοΐσαϊῃ. Αἷὐ οογίδϊη ροϊηΐβ ομο ἴθιδ] 6 
ΒΙΏΖΟΓ 701Π5 ἰῇ δηὰ ἴμ6 σἤογυβ γορϑδὶβ ἴμθ νεῦβθο. Τνο νοΓΒΟἢ5 οὗ {8 δηΐο- 
πυρί ϊα! Ὀγὶ46 ΒΟΏΪΖ ΟΥ ῬΆΓΔΩ6 ΒΟῃΡ, 85 ἰἰ 18 ς8 16, ἢδνα θθϑὴ ργοβογνοα ([)4]- 
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τη8η, 954-461). ΤῊς Ναζαγοίῃ νθγβίοη, ἴῃ  ὨΙΟΒ ἰῃς δἰϊοπάδηϊ χυεβὶβ ἤγϑὶ 
ΒΡΟΔΚ, ΙΔ. ὃ6 ἰγδηβὶαιθά 45 ον: 

ΑΠποεπαάαπίδ: 
Μδχγοὰὶ Βἴπογ, ἴῃ ἐμ πδηο οὗ αοά, δου δὶς Ομο, 
ΤΏοιι τοβα ἱπ ὑπὸ χαγάθη οὗ ἤονογϑ! 
ΤὮο σϑγηδίϊοη ὈΪ]οββοιι, Ο Ὀτγίαάθ, 
Αμὰ ἰδ 45πιη ο᾽ σββάον υ8. 

ϑίαπά υρ. Μουπὲ ἴδγ ἰβμτοης; 
ΤῊ ἀοναβ οοο ἰο ἴΠ66, 
Τα αυδθη Βογβοὶ ἢ ταϊ βίο ἴο [Π66, 
ΤΒου ΑΥΔΡ τηδίάσῃ, ἴπου ἴδὶγ οπο 

ϑίδηα Ὁρ ' 5ὸ ἱπῖο {πὸ σιιοβὶ γόομ. 
566, ψν μδὶ ἀοο5 τ ν Ὀγιἀδργοοιῃ ἰδοκ! 
Ο πὶν Ἰἰογά, ἢδ ᾿πογθαβ68 ἢΐβ θα ἢ 
ΤΠηδὶ Πα τηδὺ ΠΙΌΘΓΆΙῪ ρῖνα ὑπθ6 ἴΠ6 Ρυ 86 οὗ ροϊ]α. 

Βγιίάεστοοπι : 
586 πνιαιὶ ραϑὶ τὴ ἢ Ερυρίίδη δαγτίηρϑ, 
ΑΙΙ {86 5} οὗ ἰμ6 8ο8 ββοϑὶ {μοι βοῖνοϑ: 
1 ν1}} Ὀγίηρς ἰπθ6 ἰο τὰν Ὀτγεδϑί, 
ΑΔα ἂν ἴμθε ἴο 8[66ρ οὰ ἰδ8 ἤθδανϑηὶν Ὀθά. 

Αποπάαπίδ:" 
ΒΘ ἴΠῸῪ οδπλα ἴο Ὀτίης ἵποο, 
ΤὮοΥ 586ῖ πο οα ἴπῸ νδβοη; 
ΤἼΟΥ ρα 8 δυπαγεα Ἰ᾿ἴγτὰ ἴο ἐμ ἔδίμοσ, Ο ἔμου Ὀγῖας 
Ο δου Ῥτγῖάο, μου ἔδὶγ οπμς 

Βηϊάερτγοοπι : 
ΒΙΔΠα ὉΡ δη4 οοπηα ἴο ΓΏ6, 
Τηου πιὰ ἴ[Π6 τοβα το σψαγιηθηΐ, 
Βγυ [δες [6 οὗ ἴῃν ἀϊδιϊησυ! 8ῃ6α Δί μο Γ 
Ο ὑσγίαδ, δ8 ἵπου τρδγομοβὶ δρουΐ. 

ἀπεπάαπίδ: 
586 ρΡυΐβ οη ἴῃ ψοοάθῃ 8ῆο68 ἴο τα] δρουΐ, 
Ϊη ογάογ ἴο ψδὶκ δρουῖΐ υπὶϊ] 56 οδὶβ δὲ πἰζεὺ--α 
“ΒΥ ἰδο [ἴδ οὗ τὴν ἰδίμοσς 1 δὶ ποὶ 
ὙΠ Βουΐ ἃ στοαὶ πατοῦν οὗ βοη8.᾽ 

Βυϊάεστγοοπι : 
Ἐοιδίη βιδπαϊης ργοι αν Ὀεΐογε τη, 
Ο 8νεοῖϊ ομο, ἔμοιι μαϑὲ αἰδίυγοα τὴν πιϊηά. 
Αμπά {δὲ ψαϊη---ἰῃοὺ γὶ τὰν ροββϑϑϑβϑίοῃ, 
Ο ἴδοι ὑγάθ, Ο τὰν αγοβ! 
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Βυμκκοῦ- 
ΦἱοῺ8 οὗ 
᾿ογαγν 
Ὁ 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Απ͵οπααπίδ: 
ΤῊΝ ἀδυρηῖον οἵ ΠΟΌΪ65 τᾶ γοῖθ65 δρουΐ 
ὝΗ ὑνο Κιπα]εβα ἰογοἢ65--- 
Ηϊθο υρ. Μουπίὶ ἰδν πἰρὰ ἰἄγοπο, 
ΒΥ ἰδε ᾿ἶὰ οἵ ὑῃγ οβιθοσηθα ἔδιμογ. 

Βρνιάε: 
Βν ἰδ ἴδ οὗ τὰν ἰαίμογ 1 ρὸ ποῖ Ὁ 
Ὑντουΐ οἰσηϊ τὶ ἀ-βογνδηΐβ: 
ΤἼτο οἡ δοοουηῖΐ οὗ {|λ6 α5ηϊομ, 

Τνο οἡ δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 ΓΟΟΠῚ, 
Το ἴο ἰοοβοη τὴν Ὀυϊζίοηϑ, 

Τνο ἴογ ἴῃς ἤδανθηὶν Ὀοα. 

ΘΙΠΆἶΪ ΔΓ 5055 8ΓΟ Βη5 ΌὈΥ ὑπ6 δἰϊοπάδηϊβ θη {πὸ ὈΓΙΘ 18 σίνοη ἴο ἰῃς 
ὅτοοιλ Δη4 8150 ἤθη ὑπὸ Ἀγ ἀθσγοοῖῶ γοοοῖνοβ ἴῃ6 Ὀγῖάθ. Τῆς ομα βιιπς ὉΥ 
ἱνο οὗ ἰῃς νεάαϊης σιιοϑὶβ σθη ἴμ6 Ὀτιαθ 15 σίνθη ἴο {86 σγοοῖῃ οομο 665 
ἢ ἴῃ6 πογάϑ: 

ὟΒεα ἴδοι ροοβὶ ἰπΐο ἐπε βαγάθῃ οὗ ἤονοΓβ, 5 ἰοϑὶ ἴῃ ΤΥ ΒΔΡΡΙΠ685. 
ΒΥ Οοά, ἐμιηκ οὗ υ δπὰ νγὸ ψ}}} ποὶ ἰοσχοὶ ἴΠθ6. 

ΘΟΠ 95 8Γ6 8150 5. 85 ἴῃ Ὀγ]άς ἄδηςσθβ Ὀεοΐογα ὑ{ππ μιιοβὶβ. [ἢ ομδ βοης ἴδ 
για βίῃρβ με ἢγϑὶ ἢ] οἵ ἴπΠῸ ᾿ἴἰῃ6, 85 8η|6 ἄδποθϑ, ψ ἢ ]]6 πα σΠΟΓΙΙΒ ΒΏΒΎΨΟΙΒ 
τῖϊἢ ὕΠπ6 Βοοοηα 8]. ΑἹ] ἐμ αἰϊοπάδμηξ σιιοβὶβ θοαὶ μα ἔπη ὈΚ οἰδρρίης 
ἀπο ῖγ βδηα3. 

ΤΏ686 τηοάδθγη ψϑάαϊηρς οἰβίοιηϑ ἔπγη 8} ἴῃ αν ἴογ ὑπ6 ἰηϊογργοϊδί οι 
οὗ ἴῃ6 ϑοηξ οὗ ϑοηϑ. Μϑδην ἤρσυγοβ δηὰ δ᾽] υβίοηϑ ἰῃδὶ 86 σρθϑηηρ 658 
ἴο 6 Ῥνηγοϑίθσῃ σοδάθὺ Ὀδοοπὶα οἶθασ ἴῃ ὑπὸ ᾿ἰσῃΐϊ οὗ 5.1} ὀχ ϑιϊης Οτιοπιδὶ 
ουβίοιη8. ΤῊ Ηδῦγον ἰοχὶ, ΌΚ. τηθδη5 οὗ 115 νεῦρα] δηα Ῥγοποζηϊηδὶ ἔογΠΊ5, 
830 ᾿πάἰσαῦθϑ, 'ἴπ ΠΘΔΓΥ ΘΝΟΓΥ 6886, {μ6 ρσοηάογ οὗ {Πε6 οης δά ἀγοββεα. Τῇῆα 
ϑοης οὗ ϑοῃμβ ἴα ποΐ ἃ ἀγδιηβ διιϊ 8 ςοἰοϊίοη οὗ ἰΙονα δῃηα πηϑγγίαρο Β0η 0.9 
Β.Π5 οΥ γϑοϊϊϑα ἴῃ σοπηδοίϊϊοη ψ ἢ ἴμο αἰ ογθηΐ βοθηθ8 ἴῃ ἴῃ6 δποίοηΐ Ηοῦτγονν 
Θά οογοιοην. Αρρδγθηῖν, ὑπῸῪ ἃγὸ δυγδηροα ἰῇ ὑπ6 βδῖὴθ βοπογαὶ 
ΟΥΟΡ ἴῃ ψὨϊοἢ [ΠΟῪ ΨΟΓῈ υ864,, Δ ΠοΟυΖ ἢ ΤΔΠΥ ΓΟΔΙΤΔηΖοιηθηΐϊβ ἤδνα ὈΘΟΠ 
ῬΙΟΡοββά ὈΥ͂ τηοάσγῃ βομοΐασβ.Ό ΤΏΘΥ γεγο τ7Ίιϊΐοη ἔγομῃ ὑῃπ6 58π|6 ροϊηΐ οὗ 
ὙἹΟΥ 8Πη4 ΡΓΟΌΔΌΪΥ 841} ρυΐ ἴῃ ἔοστα ΌΥ ἴμε β8πὶα οἀϊζογυσ. ΤῊΘ ῥγόβοποα οὗ 
οογίδιη Αγϑπηδῖὶο, ασοοκ, δα Ῥογβίδη τνογάβ, δα ἴπ6 οοπϑίδηϊ τι56 οὗ ἴΠ6 
Ἰαὶθ ἔογια οὗ ἱμε Ηθργεν τγοϊδιϊνα ργοπουῦμῃ, ἱπαάϊοαῦα ἐμαὶ ἔμ ν σσογα ΡΓΟΌΔΌΪΥ 
τὺ τἴθη ἀυτγίηρς ἴῃς ατεεῖς ρογὶοάα. 
ΤΟΙ ἀγαπλϑίϊα [ογτλ ΤΩ. 8180 γοῆθοὶ {86 ᾿πῆποησος οὗ σοπίδοϊῖ ἢ ατοοκ 

᾿πογαΐυγαε δπά ἐμουρὶ. ὙΠοΓγα γα ϑυρρεβίϊομβ ἐβγουρῃουΐ {Π|Ὲ86 βοηρθ οὗ 
ἃ οογίδιη ᾿ΐογαγυ υπἱϊΐν. ΤΉι5, ἴογ ὄχϑιηρίθ, ὑμῸ Ὀγιάς 18 γθροδίθαϊν βρόκοη 
οὗ 88 ἃ ψαγάρη (6. σ., 412, 63. 5. ΤῊ ἤριγεο, Βονγονογ, 15 531}}} υ86α ἴῃ ἴδῸ 
τοάσγῃ ΑΓΆΡ ψεοάαϊηρ-ϑοηρβ. [1 ἰ8 αἰβϑο ἰουπά ἴῃ δὴ δποϊοπὶ Ευρ δ βοη 
νι ἰσοἢ 8 τηϑ᾽ ἄθη βδη ἴο θοῦ ἴονεσγ. Ηδρσγο, ἢονόνογ, {πῸ ἰονοσ, ποὶ ὑπ Ὀτιάθ, 

18 Κορ ἴο ἃ βαγάεῃ. ΤῊ Ευρίϊδῃ Ῥόθὰ 8|80 βιξαεϑίβ ὭΔΩΥ ΟἶΠΟΓ 
Ῥοιϊηΐ5 οἱ ᾿ἸΚοη 655 σι ὑμ6 ϑοηρ οὗ ϑοηρβ: “ 
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Ι 8 ἐν ἰδνογι ἴδ βιβίοχ, 
Αμὰ ἴδπου αγὶ ἴο τἴη6 88 ἃ τάς, 
ὝΥΒΙΘΒ 1 Βδᾶνεο ρῥἰαηιοα τ  βόοτνοῦβ 
Αμὰ 8]} Κιπάβ8 οὗ ἔγασγαηὶ μογθ8. 
Ἑδὶγ 18 ἰῃς βροῖ, ΠΟΓΟ οσ να Ὀ6, 
ΠῚ οἷν ἴῃν μδπαὰ ἰ8β ἰδ! ἃ ὕροη ταϊπς; 
Ῥεδηβῖνο 15 ΟὐγΓ πιοοά δηἋα ΠΔΡΡΥ οἵἷκ ᾿οϑγῖ, 
Βοοδυβα 6 ἃγὸ ἴοροῖδμογ. 
Τὸ δεοὰγ ἰῃν νοῖοθ 5 πκὸ ἃ ἀγδυρῇῃῖὶ οὗ νῖπα, 
Αμπά ἴο ἰἰβίθη ἴο {66 15 [6 ἴο χης ! 
Το 866 {πὲ 18 Ὀθεϊΐογ ἔϑγ 
Το πιὸ ἴδῃ οδιϊης δηὰ ἀτηκίηρ 

ΤὨγουσπουΐ ὑμ6 ϑοηρ οὗ ϑοῃρβ ἔμ Ὀγ!ἀθρτόοχα 18 ἸΚοηθα ἰο Κιηρ ϑοϊομηοῃ 
δηὰ ὑπὸ γι θ᾽ 5 διϊοπάδηϊθ ΔΓ βρόκϑῃ οὗ 85 ὑπθ ἀδυρῇῃϊοιβ οἵ Φογιβαίθι. 
Βιυὶ {}198 85 διυὶ 8 ρεᾶτγὶ οἵ {πὸ ἀγϑηγαίϊς βυτιθο βτὴ  ΒΙΟἢ σμδγδοΐοσιζο ον θη 
{με τοάσφγῃ Ῥᾳϊοϑιϊηΐδη νοΐ. Αποῖμογ τλδγκ οὗ υπὶἰν ἰ5 ἴΠ6 Κορ δρργο- 
εἰαἰίοη οὗ {μ6 βιταρίς θδϑιι 165 οὗ πδΐισγο ὑπδῖ στὰ π8 ᾿πγουρῇ 4}} ὑπ6 ϑοῆρβ. Αἢ 
8}υἴοη Κα ὑπαὶ ἴῃ 16 ἴο ἐπ Ὀγι 65 ἔδαϊυγοβθ, Ὀγονμθα ὈΥ ἴΠ6 8} Ὀδοδιιβ6 
οὗ μοῦ ᾿ἰἶθ ουὐ ἴῃ [86 ν]ουαγαβ, ἰβ Ἔχρ δἰ ποα ἴῃ 8 ἰδΐοσ βοης (8:2). Θ:Π ΔΓ 
τοίγαϊ 5 γοοὺγ ἱβγουρμουὶ ἴΠ6 ὈΟΟΚ, 85, ἴοσ ὄχϑιηρίθ, πῃ 917, 46, Δηα 8:4. ΤῊΘ 
ἰο] ον τοΐγαϊπ, ἰῃ 5 Ἐν ναγδηΐ ἴοσγηηβ, οοπο 65 βανοσδὶ οὗ ὑπ Βοηρ8 
(91, 835,89): 

Ι δάυγε γου, Ο ἀδυρῃίοιβ οὗ δεγυβδίοτη, 
Βν τῃὸ χ8261}165 οὐ ὈῪ ἴμ6 Ηἰπά5 οὗ με δεἰά, 
Τμδΐ γοὺ 50}. ποῖ ὉΡ ΠΟΥ αὐνϑίκοη ἰονα ὑπ.}} εἰ Ρ] 6886. 

Ιη ἴα οροηίΐης βεοϊίςοη (15-38) ἴῃ6 Ὀγ6 18 ΔρΡΡαγθῃῖὶν ἴῃ ΠΕΡ ΠοΟΙηΘ 810- 
τουπάςα ὈΓΡ Ποῦ αἰϊομπάδηϊΐ τηδίθηβ, ΠΟ δγα Ῥγοῦθ Ϊν δἰαϊηβ Ποῦ 1 ὈΓο- 
Ρδγίηῃρ ἴογ με σοοταϊηρ θη σογοηοην. ΤὭΏΘη 8586 ΓΟΟΟΙ͂ν6Β 8. νἹϑὶῖ ἔγοχῃ 
Ποῦ ρἰσιϊθα ἰονοσ. ΤῊδ γίάθ γα ΚΙ ΟΧΡΓΟ8865 ΠΟῚ ἴον 8η4 Ὑδδγηΐηρϑ 
ἴογ Πίτη δηὰ ἴογ {ῃ6 70γ8 οὗ τηδιτίαρθ, Ψ ὮΠΠῸ ΠοΡ δἰϊοπάδηΐϊβ δἷ {ἰπ|65 70] 
σι ΠΒοσ. υτγίηρ {ὑμ6 τοοϊΐαὶ ἴῃς Ὀγίάθ γθς8}}]5 οογίδίῃ οὗ 6 βσθῆθβϑ ἰμδαῖ 
Ργοσδάρα ἐπα ὀρθὴ ρ]ρϊης οὗ Ποῦ ἴονο, 88, ἴοσ ὄἼαϑιιρΐθ, πῃ 95.“ δ. 8:1 δηᾷ 
Β' ἢ 258 σογίδ! ΒΟΠ,8 ὙΠΟ Ν ΔΓΘ ἴονα ΡΟΘΙῚ8 Γαῖθοῦ ἰδ πλογα θα αϊηρ- 80} 95. 
Οτϊθπῖδὶ ουβίοπηβ σῖνο {{{116 ΟΓΥ πὸ ορρογἔπαιν ἴοσγ ἴῃ 6 ρθη Ὄχργοββίοη οἵ ἰΙονα 
οχοθρῖ οὐ δε ονο οὗ ἔπε ψϑαάϊηῃς οογοοην. Τρ πὸ Ὀγιάα ἰ8 ποῖ ΟὨΪΥ 
ἔτεα υῖ 15 Ἔχροοῖϊθα ἴο ὄδχργεβϑ8 ψιϊμουΐ γοϑίγαιπὶ δηαά ἴῃ βυρογίδιϊνα [θυ 
ἴῃ ομδγδοῖοσ δηα ἰηΐθηβϑιὶν οὗ ἴῃς ἴονε ψηὶ ἢ 8586 ἴδε ἔογ ἴῃ6 ἤδη ψὮΟ 18 
ΒΟΟῚ ἴο ὈδοΟπιΘ ΠΟΙ Βυβραηα. [π ἴῃς Εδβϑὶ, βοσα ὑπ6 Ῥδγοηΐβ οὗ ἴῃ Ὀγιά6 
Δη4 σγοοιὴ δύσδησα 8}} {ῃ6 ῥγο  πλϊηαγίοϑ οὗ {πὸ τϑγγίαζο, {}}18 15 ἴἰῃ6 Οτγθηΐδὶ 
οαυϊναϊοηϊ οὗ ἴπΠ6 Οοοἰάδηϊδὶ ρογοά οὗ οσουγίϑῃϊρ. 
ΤῈ βοῃᾷ ἴῃ 85:1} 15 δου θη τυ βυηρ ὈΥ ἴπ6 ψοαάϊηρ συοσβὶβ δηα Ὀγοοἶβὶ 18 

Ἐμ6 ΔΡΡτγοδοῖ οὗ με Ὀγίἀδργοοιὰ ἴο 15 Ὀγίάθ. Ηδ 15 "Κοποά ἴο ϑοϊοσηοη δῃά 
5. ΒυτΓου 664 ὮΥ 5 τηδὶα ἔσθ 5 τ ῃο, πῃ Κοορίηρ τι ὑμ6 ἀγαιηδῖὶς σοργο- 
δοη δίϊοη, ἃτὸ οδ]]οα σὰν Ὑυδυσίοσβ. Τὴδ βοὴ ἴῃ 4:--ὃ' νοἹοθ5 ἴπ6 Ὀτγιά6- 
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Αἰτῃ 
οὗ 186 
Βους οὗ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τοοι β ῥγαΐβα οὗ ἢἷ8 Ὀγ146 δηὰα οὐ πλϊπαῖθϑ ἴῃ ἴῃ6 ΡυὉ]1ς Ρἰ σὐπρς οὗ ἱμοὶγ 
ἐγοῖῃ. [ἢ {μ6 ποχὶ βοθπο (δ3-63) {π6 Ὀσιάδ 15 ΔρΡρδγθΕΥ ἀρδὶη δἰομο τὶ ΘΓ 
ΠΟΠΙΡδηΐοΠ5, 8η4 586 (680 γ 068 ἴῃ οπαγδοίοσγιϑος Οτθηῖδὶ ἤρσυγοβ ἴμ6 αἰΐγδο- 
ΟΠ 5 οὗ μοῦ ἰονοσ. ἴῃ 6.-8" ἰῃς δἰϊοπάδηϊ σιιοβῖβ υπιΐθ τι ὑμ6 Ὀγιἀθργοοια 
ἦπ ἀοβουῖηρσ μ6 οὔαΓ5 οὗ ὑπ6 ὈΓΙΔ6 85 8πη6 ἄδῃποθϑ οίογα ἵμποβ. Ὴ18 βοθὴθ 
αἶβο σοῃμο υδ5 τ ἢ 4 Ρυ Ὁ]. ἀνοόναὶ οὗ μεὲγ ἴονθ. Τῇε ᾿αϑὶ βοεπο (858-14) γτερ- 
τοϑοηΐϊθ ἰμ6 ουἱτιϊηδιίοι οὗ ἔδ6 ψϑαάϊης σογοιλοην, θὰ ἔπε ὈΓἀσςτοουα 
οοπάιυςοῖβ ἷβ8 Ὀγάς ἴο 18 οιθ. Αὐ ἰμδ ὑπ γοβῃοὶά οὗ μοῦ πον 116 886 ῥγο- 
[6818 ἢδγ ἰονθ ἴοσ Βοὸῦ Βιιβρδπηά ἰπ οΟγαβ ὑπβυσρδββοα ἴοσς Ὀθδυΐν δηά ἀδρὶῃ 
οὗ ἔθοϊησ. ὅθ αἷ8ο ψίοσιθϑ ἰπ δοσ ἰθϑίθα νγίυθ Δηα] ΟΧΡγο5865 μοῦ οοηϊοηΐ- 
τηδηΐ τ ἢ ΒΡ Βυμ ]6 Ἰοί. 

ΤὨο δἷι οὗ [πὸ δυΐμον οἱ ἰπ6 ϑοης οὗ βϑοῃρβ νὰ8 ον ἀθη ιν ἴο ρῥγοβοηΐ ἃ 
τϊυδὶ ἴο Ὀ6 υϑεοὰ 1ῃ με νοαάϊηρ σογοιοῃ θ5 ὑπαὶ σψουϊὰ θ6 Ὀοϊῃ πΟῦΪ6 δηὰ 
οἰἰαϑῖθ. ουθίϊεθ8 μῈ ἄγον ἢϊ8 πιδιοτῖδὶ ἔγοτα ὑἐμ6 ἴονα 8)η4 συ ϑαάϊηρ βΒοηκ8 
ἐμδὶ δα Ἰοὴς θοῃ οὐττοπὶ διηοης πα ροορΐα οἱ Ῥαϊοβϑιϊμπθ. ϑοπηθ οὗ [ἢ θηὶ 
ΤΒΔΥῪ Ὑ6]1 σουηθ ἔγοιηι ἰῃ6 ἀδΥ8 ργϑοθαϊηρ ἴῃ δχὶΐθ, ἤθη ἐδ ΤΩΘΙΠΟΙΥ οἱ ἐπα 
αἷἰοτῖθς οὗ Θοϊοπηοπ᾿β Κίηράουμ δπά ἱδπὸ βίογσυν οὗ ΑΡΊβμδασ ἱπ6 Θῃυϊδιημῖζα, ὑῃ6 
αϊγτοϑὲ τηδιάθη οἵ 1βϑγϑοῖ, σοῦ 8.}}} ἰγαβ ἰπ ἴπ6 πιϊπ 5 οὗ {μ6 ρθορίθς. οϑβ- 
ΒΙΌΪΥ ἴῃς ροοὶ 85 ργοβογσνϑαὰ [Π6 βΒοὴρδ ὑμδὶ ψογα δοίΐυδ!ν ϑιιὴν δἰ ἃ οογίδὶ η 
ποσάϊηρ σι μογὸ δ γγἃ8 ἃ υοϑὶ. ΤΏΘΓΟ ΔΓῸ ὈΟΙΒΟΙΔΙ 8} 5]0}8, 88, ἴοΓ ΘΧΒΙΏΡΙΘ, 
1 85, ψῃϊὶο ἢ ἴανογ {815 οοποϊυβίοα; Ὀυΐ 1 Ζοηθγαὶ {Π686 ΒΟηΡ8 δ΄ΓῸ ζθΠΟΙΙΟ; 
ἐμδὲ 15, ὑπὸν ἃγα δαἀδρίβα ἴο υβὲ αἱ δὴν ροδβϑϑδηὴΐ θα ηρ σογοιον. 8116 
188 ἀο ποῖ δαδθαυδίοϊ νυ ὑγοβοηΐ ὑπ6 βδῃοῖ τυ δηὰ Ῥοϑυΐυ ἱπῃογοηΐ ἰῃ ΟἹΓ 
ΤΑΟάοΓῃ Ἰ4ε8] οἱ πηλττίαρο, ἴογ ὑπδὲ 1468] γγαϑ ὑπκηόνῃ ἴο ἴῃς Εδϑῖ, {πῸῪ ἀο 
δχίοὶ ΠΟΡΪῪ δηῃά ἊἽχαυ βιϊεϊν ἰῃ6 βϑποῖῦν δηπαά Ὀοδυΐν οἱ ἔσὰθ ἰονα δοΐνθοη 
ΙΔ δπάὰ ψοδη. Νονθογα ἴῃ ᾿ἰϊογαΐυτα ἢδ85 ὑ}15 ἀἰνὶπθ Ρδβϑ 9 ὈΘΘΠ ΤΏΟΓΘ 
Ἀοδυ ἔν ἀοϑογροα ἔθη ἴῃ ἐπα τογά8 τ οἢ ἐμ ὈΓα6 δά γθ5868 ἴο Π6Γ ἢπ5- 
Ἀδηα 88 816 δηΐοσβ 18 βοιηθ, ἘΒΟΓΘΌΥ τρβκίης οοχαρίοῖο ὑμ6 ταδγγίασε σοϊαίίοη : 

Τονα 15 88 βίτοης 845 ἀδδίι; 
δΦοδίοιιϑυ 18 ἃ8 ᾿γγθβϑιβί 6 88 ϑ'ῃῃθοϊ; 
115 βδιηθβ διὸ Ηδπλ68 οὗ σγο, 
Α σοὺ βδηι οὗ δοπονβῆ. 
Μίϑην τδῖθγβ οδηποῖ αυθηςῇ ἰονα, 
Νοσ Ἴσδῃ Ποοάβ ἀἄσονῃ 1ἴ. 

ΤΏΘβθ6 βοηρ8 γοῆθοὶ {πῸ παϊνεοϊό απ ἴῃ6 ραββίοῃ οὗ ἰμε Εδβϑίθγῃ ὑψοῦ δηά 
{μ6 σορυ ϑῆπθ89 δπα 5110] οἰ οὗ {Π6 οδυὶν ρϑαβϑαηὶ [16. Τα βιπρ οἰ 
οὗ ἐπα σουπίγυ μηδ ἄθη ἃπαὰ Ποὺ οοπίοηϊθηΐϊ τυῖϊῃ Π6Γ ρῥἱαίη ἰοΐ βἴδπα ἴῃ 
βίγοηρ σοηίγαϑὶ ἴο {πῸ ζυϊδοιαα ργαῖϑα βεαρθά προμ ῸΓ ὈΓ μοὺ ἔγίθπ5 δηὰᾶ 
δαἰϊοπάδηϊθ. Τμδ ἀεβογριίοη οὗ ἐπα οἤδγπιϑ οὗ ἴῃ6 γα δηα γι ἀθρτόοῖη 
86 σμαγδοίοσζοα ΌΥῪ ὑπαὶ σοπογοΐθηθϑβ δηα ἔγδηϊκηθβα ψ ὶσἢ ἀἸ5 πρυ βη τἢς 
Οτιθηΐδὶ ροοῖσυ ὄνθὴ οὗ ἰο-ἀδν ἔγομπι ἐπὶ οὗ ἐς γήοβίεση νου. Τα ἵτορ- 
ὶς8] Ἰυχυγν οὗ ἴμ6 ἤρσυγοβ αδἷ {ἰπι68 ργοάιιοοβ ἃ Ἰαγεὶηρ οἴἴδος ὕὑροη οὖν δ εβίθσῃ 
68Γ5, 84 γοῖ ἴῃ ὑπ6ὶγ ἀθβογρ 085 οὗ βργϊηρσίϊτηθ δηά ἴῃ ἔμεῖγ ἴον οὗ παῖιγο 
8Δη4 οὗ ἰδδ 5βἰπιρῖςα 70 γ8 οὗ [6 ἔμ ροβθιὴβ οἵ ἴμε ϑοῃρ οὗ ϑοηρβ σοτημπηδηά 8 
Βισῇ ρἷδοθ ἴῃ ἐπα νον ᾿ογαῖαγο. ὙὝΙ16 μα ὈοΟΚ [8.8 ὑπ ἸοΥΥ τοὶ σίου 
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Ἰοδοῖηρα ὑπαὶ ομδγαοῖουζα ΤΥ οὗ ἴῃ6 ῥγορβοῖϊῖς υύτιῖηρθ, 118 ΠΣΓΟΓΑΣΥ 
Βεδαυῖν, 118 γοβοϑοϊίοη οὗ ἰῃ6 116 δπά ουβίομμβ οὗ ἰπ6 οδαυὶν Ηθρτγονβ, δπα 119 
βίου δηα οἴοοϊῤνα δ ρῃμδ515 οὐ ἔπο ᾿τηρογίδηοο οὗ ρυγα 8ηα ἔσθ ἴον Ὀ6- 
ἔνθθῃ 8 πα ψοσλβη νἱπαϊοδίθ ἰΐ9 ρίδοθ δον ἔμοδϑα τϑγν οί ]ουβ ττὶὺ» 
ἰη85 ὙἘΙΟῈ δἱτὰ ἴο ἀδ8ὶ νυ τ Ἔν συ Ρ 886 οὗ υϊηδη Ἵσροσίθῃοα. 
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ΜΌΘΙΟ ΑΝῸ 5Ο0Ν6 ΪΝ ΤῊΕΒΕ ΤΕΜΡΙΕ ΒΕΒΥΙΓΕ 

ΤῊΞ ὈΪΡ]1ο4] τεΐογθησοοα ἴο πιιιϑὶς δηαὰ βοης ἰῃ σοπηδοίϊϊοη ψῃ [5γδο 5 
το] σίοα δῖὸ 80 ἴονν ὑπαὶ ὑπὸ ἰθᾶνο 80οσθβ οἱ αιιδϑίοηβ ππϑηβνογοά. ΤΠα 
Ηδρρτονβ, ποννανογ, ἴθ ὑποὶγ αγὶ δηα τηδιογὶδὶ οἷν: Ζδίϊοη, [ΟΠ] οὐνθα οἰοβοὶν 

[86 Ὄχϑιηρῖθ οὗ {ποῖὶγ τόσο δανδησθά ποῖ οΓβ οὐ ἴδ οαϑδὶ δηά νοϑῖ. Τὴθρ 
οἰοαγοϑὶ ΠΠυ5 ται! οὗ τυ 8168} ᾿ἰπϑιγυμηθηΐβ {πὶ σοπης ἔγομι {Π6 δον 8ἢ Γβοςα 
τα ἰουπά εἰ Εοπια οὐ ἐπε Ασγοὶ οὗ Τιϊι5, τ ΙΟΒ σομλμηδιηογδαῖθβ {ῃ6 ἀοβίγυς- 
ἰἰοη οὗ {π6 δον βῃ βίαϊο,; Ὀυΐϊ ἴἰῃ6 Εἰυρίϊδη, Βεαυ]οηίδη, δπμὰ Αβϑϑυγίδη 
ΤῃοΠυ το ηΐβ σοη δίῃ ΤΠΔΗΥ ϑιιρϑεϑίϊνα ρῥἰοΐυγαβ οὗ Γηιι51. 8Πη4 τηυδβὶοδὶ ᾿πϑέγι- 
τηθηΐβϑ. ΤΉθ86 8.6 ϑρρίοιηθηϊθα ὈΥ γεΐίθγοποθθ ἴῃ ἴπ6 ᾿ηβοσιριοη8 ἱποὰ- 
86 |νθβ, 80 ἐμαὶ ἱῃγουσὰ ἴἢδ τϑοογάβ οὗ {8686 δηοϊθηῖΐ ρθορ]ς65 ᾿ὑ 15 ροβϑίθ!α ἴο 
ϑαϊῃ ἃ ΓΟΔΒΟΏΔΟΌΪ ἀοβηϊΐα σοποορίίοα οὗ ἴπὸ ρΐδοθβ οὗ πηιϑὶς ϑηοηῦ {δα 
δποϊοπὶ Ηεῦγονβ. Οα ἃ ἰδθίεϊ οὗ ἴπ6 ϑυμηογίδη Κιηρς τυκαρίηα, τ ο ᾿ϊνοὰ 
δρουὶ 8200 Β.σ., ἀεβηϊῖα ργονιβίοη 18 846 ἴον ἴῃ β8|δγν οἵ ἢϊ8 ἴθιηρ]α βίηρ- 
6Γ3. Βδγ δοῖκ ἴῃ {πὸ οἷά Ερυριδη Κἰηράοχῃ οπα οὗ ὑπὸ οἰϊοῖ οουγὶ ΟΠς14]5 
ψγ͵ὰ8 ἴΠ6 ἀἰγοοῖοσ οὗ {Π6 τονδὶ] τηυϑῖ5. Μιιβὶς θοΐϊἢ πῃ Βαου)ομῖα δηα Αβϑυσγὶδ 
ψγ8 ὑΠ6 δἰ πχοϑὲ ἱπνδγθ]α δοσοιηρϑηϊπιθηξ οὗ βοῆς. [η Ερυρὶ ὑμ6 πλιιϑὶ- 
οἰδὴβ ἼΟΓΟ τ6η, ΨἍΠΟ ΟΥΪΠΑΓΙΪΥ 58ηῳ 845 ἴΠ6Υ ρἰαγοά. Τῆον ογα 8180 ἔτγο- 
αυθηῖν δοσοιηρδηϊθά ὈΥ νοϊλθη, ηὴο ἀδηορά 85 ἴΠ6Υ βδηὴ5. [π ομδ δησίθηΐ 
Ρ45-το] οῦ ἰῃ6 ΘΊΘη δΓῸ ΓΟργοβοηϊοα 85 ρἰαυπς οὐ οδδίδηοὶβ δηα ἰδιθοι- 
τη65. Ετομ ἴῃ ἔϑηηοιβ 716}}-6}- ΑἸ δγπδ οἰ ἴθυϑ σου 68 8 Ρἰοΐυγα οὗ ἃ μαγρίϑὶ 
ΒΟσΟΙΡδηΪΘα ὈΥ βονϑὴ ὈΠ πα 5: ησογβ γῆ0 8γα οἰδρρίης {πεῖς ἢδπα8 ἰῃ Οτθη- 
ἰᾳ] ἔδϑοη ἴῃ ογάοῦ ἴο τϑγκ 6. [Ἃἢ ἴπ6 ἴοι οἱ βδιηβεοβ Π]Ι, νῆο ᾿ἰνεὰ 
δρουΐ [86 πα οὗ ἴῃς ΗθΌγον βοι]οιηθηὶ οὗ ὕβδηδβδη, ἱνοὸ Ερυρίϊδη ρῥγιθϑὶϑ 
ΔΙ τοργοϑοηϊθα 85 μίγμα οὐ Ὀοδιυ ἢν σοπϑίγιοϊθα ἤδγρ8 τ ἴθη ἴο 
ὑμνόϊνα βἴσιησϑ. Τὴ ἤδῦρ ἀρρϑᾶγβ ἴο να Ὀδϑὴ 8 πδίϊνε Ερυρίδη ἰπδίγι- 
τηθρηΐ. Τῆς ἱγγο--ἰμο Εἰυρίδη πδιηθ οὗ ψΔΙΟΝ 15 ργϑοῦ ον Ἰἀ σης 4] τ ἢ 
τπ6 Ηφῦτον---τναϑ ον] θη} δὴ ἱπιρογίδιϊοη ἔσο 8:14. Οπ ομο Επυρίϊδη 
᾿ηοηππχοπὶ 8 Βοάουΐη, τὶ πη] Κα 0]6 ϑουιτεϊα σουηΐθηϑησο, 15 Ρἱοϊυγρᾶ 
Ρἰαγης οὐ ἃ ογὰας ἱγτθὸ. Αμοίμογ ἴδιηουβ Εἰρυρίϊδη ρῥιοΐυγα ρογίγαυϑ δὴ 
δηοιοηΐ ογομοϑῖσα ἢ 51Χ ΡΙανοΓβ, 41} οὗ ἡ ῇοπι ἃγὸ ΜοΘη; 8 ἰᾶγρο, βίδα 
ΒΔ ψιΐὰ τμιγίθθη βιγίηρβ, 8 ἰγγθ, 8 ἰυτἴθ, 8 9:18} |6Γ ΠΒΓΡ σαγγὶθαὰ ονοῦ ἰῃς 
Βῃου ἀογ, δπά ἃ ἀοιιϊδῖα ἤν σδη οἰοαγὶν Ὀ6 ἀϊβιεϊησι 5ηο4. Τἢα βιχὶ ἢ οιηδῃ 
15 Οἰδρρίηῃρ θοῦ ἢδηά9 ἴο θοδὲὶ ἰἰἴηθ. Α οο]]δοϊίοη οὗ δηοϊθηΐ ϑυπγογίδη δηα 
ΒΑΡ ]ο ΐδη Ὠνλη8, ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ἰηϊεπαάφα ἴο ΡῈ υϑβοὰ ἴῃ σοπηροΐϊίου ἢ ἴῃς 
οὐ δἱ ὕτ, σοηίδίηβ [15 βυρσροϑιϊνα δἀἀοηάυμῃ: 

Το {πὸ ἴσρὶε οἵ ἰμ6 ρμοά Ἰοὶ υ8 ροὸ σι! ἃ βοηρ οἱ ρει ἰοῦ ὩΡΟΙ 8 [γΚ16, 
ΤὨΘ Ρ588]}18[8 8881] β:ηρ, 
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ΤὨο ρῥβ88]πιῖϊϑίβ ἃ ομβδπὶ οὗ ἰοσα ϊν ὑγαῖβα 8841] β'πρ, 
ΤῊΘ ῥϑδὶ πιϊϑὶβ ἃ ομδηΐ Προ ἃ [γ16 5384}} βίηρ. ἢ 

Οη δῃ εἰαδογαὶθς Αβϑυγίϑη ὑ85-γο εἴ σοϊϊηρ ἴτοσα ἰῃδ τοῖσῃ οὗ Αβδυτ- 
Ρδηΐραὶ, ἰῃ6 στεδὶ ρδαίγοῃ οὗ δγὶ δηά ἰἰϊοσαίυγε, δὴ ογομοβῖγα 15 ρογίσαυθα 
οοπδίϑιϊηρ οὗ ὑπναηίυ-8χ ρογίοσιηοσβ. ΤῈ ἱηβίσυτηθηῖβ ἱποϊ 6 βανθὴ ρογὶ- 
ΔΌΪΘ ΒΑΓΡ5, οὔδ ἀυϊοίτηογ, ἔσο ἀουθ]ς Ββυΐῖ65, Δηα ἃ ἀσυπι. Τἢ686 ᾿πϑ γιπθη ϑ 
8ΓῸ 8}1 ρἰαγοά Ὀγν τβϑῃ, Ὀυΐϊ {π6 ΡΙανθσβ ἃΓῸ δοσοιηρδηϊθα ΌΥ ἴουῦ ψοιηθ δηά 
πἷπα σμ ἄσθη ἀυγϑηροαά [ἢ οτος οὗ 8126 8ηἋ 41} οἰδρρίπς ὑπερ μδη 45 ἴο ΔΓ 
6. [1 15 ἰπιογοβης ἴο ἠοΐο δαὶ ἐδ ταοιθεῦβ οἱ {118 δποίθηΐ ὅσῃ ἰς 
Ἀαπά δῖα γοργοβεηϊθα ἴῃ ἐπα δοῖ οὗ βἰπρίηρ, ἴοσγ ομ6 ῬΟΙΉΔῺ ͵8 ΟΟΙΠΡΓΟΒΒΙ ΠΩ͂ 
ον ἰῃγοδῖ σψῖῦ ΠῸΡ μαπά, 845 ἀο με πιοάφγῃ Οτθηΐβ]β, ἰῃ οσγάοσ ἴἰο ργοάιοα 
1ῃ6 58 γ}}}, Εἰσἢ ἰγοπιοΐο. Αποῖδος 8.40 ἴὰ ἐδθ Βυι ἰδ Μιυβουμὰ Ρῥἱοῦ Γ68 
ϑδϑι τς σαρίϊνοϑ, ΡΟβϑιὶν ΗΠ Όγονβ, ὈΙαυ ΟἹ ᾿ΥΤ68 85 ΠΟῪ ΤΔΙΟΪ ἴῃ ΡΓΤῸ- 
οοϑϑίοῃ Ὀείογε δὴ Αββϑυσίδη 80] )εσ.0 ΤΠδ ρῥἱοΐυγε νιν αν γος δ}}9 μα βἰδίθ- 
τηθηΐ ἴῃ Ῥβδαίτη 1871-8 παῖ ἱῃ6 Ηθῦγεν οαριϊνεβ μυπρ ὑμὶν ΠΔΙΡΒ. οὐ {δ6 
ΡΟΡΪδΓΒ 88 ἔμδὺ 8δὶ ψεϑαρὶηρ θ658146 {86 γίνε οὗ ΒβΌΥ]ΟΙ : 

ΕἘὸγ ἔβογα ΟΌἊΓ σϑρίοῦβ ἀδιηδηάοα οὗ υ5 νογάβ οὗ βΒοῃΚ, 
ΤῊοΥ ψἘο βΒρο θα ικ8 Θοιμμηδηάοα, “Β᾽ην ἴου ὺ8 ἃ βοῃρ οὗ ΖΙοη.᾽ 

Α ἔονν γσοέίογθησοβ ἰῃ ἀπ Οἷα ᾿Τοϑίδτηοηὶ βυσροϑὶ ἴΠ6 Ομδγϑοῖοσ οἱ {86 τ151- 
ο8] ᾿πϑιγυτηθηῖβ ἴῃ 086 δηηοης ἰδε Ηδρτενβ. [ἢ δυάροβ 1185 1ἰ 15 βἰαιθα ἐῃδὶ 
Φερμῖμδῃ 5 ἀδυρσῃΐεῦ σδπλα ουὐδ τ Δ ἰδιιθουγη68 δηα] ἀδηοθθ ἴο τποεὶ ἴῃς Ὁ 
ῬΓΨΔΓΓΊΟΙΒ 85 πον σοϊυγηθά ἔσομι ὑμοὶν νἹοϊουϊθβ ονοῦ ἴΠ6 ΑἸωσηοηο8θ. Ἀοοοτγτά- 
ἰὴ ἴο {ῃ6 δηοϊθηΐ ϑίογυ ἰπ 1 ϑδπλεὶ 105’ 19, ὅδυ!, αἰϊον ᾿θανὶης βδιμιοὶ, τοὶ 
ἃ Ὀδηά οὗ ρτορμοὶβ ψ ἢ 8 ᾿γτο, 8 ἰδ θουγ 6, ἃ θυῖϊς, δπα 8 ἤαῦρ. Ῥβδίτη 
1605-ὃ οοηΐδῖηβ ἃ βυσηδτν οἱ ἐμ τηιβῖοϑὶ ᾿πϑισυμηθηΐβ ἰαῖοσ οηρ ον ὈΥ 
186 5γδο 165 ἴῃ οομηθοίοη γι ἈΠΘΙΓΡ το] σίουβ ΒΟΓνΊ]Ο68Β: 

Ῥγχαῖβο εἶτα σι ὑπὸ Ὀ]4ϑῖ οὗ 6 Βογῃ, 
Ῥγαΐβο ἴσα τὶ {π6 ὮΔΓΡ δῃα Ιγσε, 
Ῥγαῖβϑο εἶτα στ 86 ἘΠ Όγοὶ δπα ἀδηοο, 
Ῥγβῖβα ἴση 1 δ γι μ98 δ Πα Ὀ]Ρ6, 
Ῥγβῖβο Ηἴπὶ ἢ βουπαάϊηρ συταθ 815, 
Ῥγϑῖβα παι δ οἰ ϑῃΐην ΟΥτ 818. 

ΙΧ ᾿πϑἰγυμπηθηΐθ δα Πογα τηρηςοηθα ὮΥ ἤϑῖηθ. ΤῈ ΒΟΙΏ, ΟΥ ἰγυμιροῖ, 
τηρηϊοηεα ἢγϑὶ, 88 ργοθδ!ν ομα οὗ {Ππ6 δδυ Ἰοϑὶ πη ϑὶο 8] ̓ πϑιγυσηθηΐβ υ86α 
ὈΥ ἰδὸ Ηδφργενβ. [Ὁ νὰ8 5 ΡΥ ἰῃ6 ΓϑπλΒ ΠΟΤ δάδριθα ἴο συ 5]0 8} ι186. 
1 ΔρΡΡϑδγβ ἴγοπι {π6 γϑίθσθμοθ ἴο 1ὑ ἰμδὶ 1 8 υϑοα ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴῃ δηηουποίην 
{86 οὶ πηϊηρβ οὗ ἱμ6 γϑαρ οὗ }0.}}166 δηὰ {ῃ6 ᾿τιροτγίδηϊ ἰοβοναϊ8. ῬβδΙτα 
813. 4 γοδαβ: 

ΒΙον {ὑπ ἱσυμηροῖ δὲ {Π6 ΠΟΘ ΙΏΟΟΠ, 
Αἱ {86 1} πιοοι, οἱ οἵιγ ἔεδαϑὶ ἀδυ; 
Εογ ἴἰ 15 ἃ βἰδίυϊα ἴογ 19γδοὶ, 
Αἢ οτγάϊπδπος οὗ ἐπε αοά οἵ δοοῦ. 

4 Ἰαυβάος, ϑιηι. απὰ Βα. γνηπιπδ, 70. 
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ἘΣ 

|ιὰ 
ἱπδσυ- 

Μιυδίο 
δὰ 
80 
ἴα {δο 
ὑτθχὶ]ἶο 
θυ ]98 

ἹΝΤΒΟΟΌΟΛΤΙΟΝ 

Ττυμροῖθ τογο αἷϑὸ ὈΪοσ ΌΥ δα ῥγίοϑὶ ἴἰοὸ ἱπάϊοδὶθ {με αἰβογοηΐ βίαροβ ἴῃ 
ἴῃς ἴδιρ]ας βογνίοθ. Τα ἱἵνὸ ἰγυπιροὶβ ρῥἱοϊυγοα οὐ ἐπα Ατοὶ οὗ Τιυ5 δὶ 
Βοτηθ δὰ βἰγαισῃὶ δηαά Ἰἰοης δῃὰ πᾶνε βαγίηρ, Ὀ611-Κκ6 οθά5. ΤΟΥ τ ΓῸ 
ΡΓΟΡΘΌΪ τδάς οὗ πηοῖϊϑ]. ϑδνογαὶ ᾿ηβίσασηθηϊβ οὗ ρογουβδίου ψογα Κποόνῃ 
ἴο ἴδ6 Ηδοῦγονβ. Τῇ ἰδιθουγίηθ, οὐ ὑἰπαῦγοὶ, τγ88 υϑοα ἴῃ οοηποοϊίοη τ ἢ 
ἀῃς ρορυΐανρ ἀἄδῆσοϑ δῃηά ἴῃ οοπηθοϊΐοη τὶν σοὶ ίουβ τυ8ῖ. οὗ 86 τηοβὲ 
ἡογουβ ομαγδοῖοσ. Ῥβδ]ηὶ 81 Ὀδρίὶηβ: 

ϑ'ηνς δἰουά ἰο αοά, οὖ βἰγοηρσίῃ, 
ϑῃουΐ ἴο με Οοά οὗ 7600}, 
Ἐδίϑο ἃ βοὴ δηά βουπα {πε {πη θτοῖ, 
ΤὨο ρ]οδϑδηὶ ἱγτὲ ψὶὶῃ ἐπα ΒΑΡ. 

Α5 διιοης 6 Εἰργυρὶϊδη8 δηὰ Βαυϊομίδηβ, {πὸ ἵγτὸ δῃα ἢδΥΡ σψογο δρ- 
Ρϑγθην ἴΠ6 ἰανοτγῖθ ᾿πβίσαμηθηϊβ.Ό ὙΒΟΓΕ ἰ8 ΠΟ τηθϑηβ οὗ ἀοἰεγιϊηΐης ὑπο ὶγ 
Ἔοχαοὶ Ηθῦγον ἴογμι οχοορὶ ἔσοιῃ ὑῃ6 Αβϑϑυσίδῃ 085-γο οΐβ. ΤῊΣ ἵἔτο μδῖρ- 
πκὸ ἱπϑίγυμηθηῖϊβ ρῥἰοϊυγοά οὐ ἴμε ἰαῖθ εν 8} σοΐῃβ γα νϑ86-5ϑῃδροά, στ 
ἴδγθα οὐ ἴουγ νογῦοδ] β γι πρβ Ἔχιθηάϊηρ ἴσοι ἰμθ θα86 ἴἰο ἃ Ἵγοββ ρίοος δῦονθ 
ΠΟ ἢ τεβϑίϑ οὴ βυρρογὶβ γι ϑίη οἱ οἰϊμοσ βἰά6. Τῇ ἱγτὰ δῃὰ {πὸ Πδὺρ στ γα 
564 ΟὨΪΥ οὐ 7ογίυ! οοςσδϑίοῃβ, ϑυς ἢ 89 ἰδδϑὶβ δηὰ ΠΔΡΡΥῪ χοἰ ρίουβ βογνίοθϑ. 
Τηθ μδῦρ διηοηρ ἴἰμῈ Ηδῦτγονγβ ΔΡΡΟδΓΒ ἴο ἢδνεα Ὀδθϑὴ οοηϑβοογαϊθα δἰτηοβὲ 
δες γον ἴο οσϑηὶρ. [Ϊπ 1 ΟἸΠγοηὶοϊεβ 1659 {Πογα 18 ἃ γοΐθγσθησα ἴο ΠδγΡ8 βοὶ 
ἴο ἔδιμδὶα νοῖοθϑ. Τα 88πὶ6 τυ ϑοδὶ αἀϊγθοϊίοη ἰ8 ἔουπαὰ ἴῃ ὑπ6 ΒΌΡΟογβου!ρ- 
ἄοῃ ἰο βδὶπι 46. Τα ἱπηρ]οδϊϊου 18 ἐμαὶ ὑμ6 Βδῦρ 8 ριἰομοα εἰσ δηά 
υϑοά ἴο ΒΟΘΟΙΙΡΘΗΥ͂ ΒΟΡΓΘΔΏΟ νοΐςο68. 

Οἱ ἴῃς νἱπα ᾿πβίγυπιθηΐβ, ὑπὸ βυΐα 15 ἐπα ποδὶ προγῖδπὶ. Οὐ ρίηδ!]ν ἰὰ 
γ88 Ιη866 οὗ τοϑρὰ, δυὲΐ ἰαἰοῦ οὗ ψοοά Ὀοτγορὰ ἱ{μγουρὶ, 849 1ἰἰα Ηθῦγονν ἤδηθ 
Ἰμαϊοαίοθ. ὙΏογα ΓΕ ΠΛΔΠΥ νϑγιοὶ 65 οὗ υϊο5Β. Τῇδ πιογὸ ρῥγϊυἱῖνε δά 
ΟἾΪΥ ἴῃγθα οὐ ἔουγ ἢοΪ68 116 [Π6 ἰδοῦ ρρϑαγ ἴο ανε δα βανϑῆ, οονουηῦ 
ἀμ δπῖῖγο οοἴδνθο. ΤὴῈ ἀουδίς βυῖο, ΟΓΥ Ῥδῃ 5 ΡΪρε, 88 ἰῃ ΘΟΙΏΠΊΟΙ 1.86 
διηοην ἴπ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠδπ5 δπαὰ Ευριϊδηϑ δη6 ργοῦΘΌΪνΥ διιοης ὑπὸ Ηδῦτον. 
ΤῊΘ Τογ6 ΒΟΙΔΌΓΟ πηυϑὶς οὗ ὑπὸ δΒυΐα τνᾶβ ἴπθ6 σου οη δοςοιηρδηϊηπιδης οὗ 
Τ]ΟΙΓΠΪΩΣ δηα οὗ ὑμ6 ββά δῦ δη6 τογο ρδηβῖνο βϑοῆρβ. ΤθοΓα 15 ἃ δον 88 
τγδάϊ δου {πὶ πὰ ἴπ6 βοοοπα ἰθαρία ὑμποτο τγα8 8 Ὀγίἰϊτῖνα Ρὶρο-οσζδη ῥτο- 
νἱ ἀεα ψιὶῃ ἃ ἰεδῖμον θο ]ονβ δπὰ ἃ ψὶπᾶ-θοχ σι ἱτὰ ἴθ οροηΐηχθ. [πο οδοὶ 
οἱ {μεϑ96 ὀρϑῃηϊηρβ ἃ ρ'ρ6Ὲ ψὶτ ἴδῃ ἢοΐε8 νγ88 Εἰἰοά, 8ο ἐμαὶ ᾿ὰ 88 ὑοβϑβϑίθ]ε ἴο 
οδιίδίη ἔγοιιλ ὑῃ6 ογβδὰ οπα Βυπαάτγοα ἀἰβιϊποϊ ἴομθβ. {παβιυυοῖ 88 ἴῃς ἢγ- 
ἄγαυϊς ογβϑη τν88 αἰβοονογοὰ Ό. Οἰοϑίαβ δρουὶ 960 Β.σ., 11 158 Ροβϑβϑιὶα ἐμαὶ 
ΒΟΙῚ6 8100} ΟΥΖΔΠ 88 ιι86Ἁ ἴῃ {π6 ἰαΐογ ἰθιρίο. 
ΤΟ ρἱοΐυγο οὗ {6 Εμυρίϊδη ῥγὶθϑὶβ ρἰαυηρβ Ο ΠΔΓΡΒ πη ρ 1165 ἐπὶ πγυϑὶοδὶ 

᾿πϑϊγυπηθηὶβ ΜΈΓ ὑ86α Ὀγ {ῃ6 Ρϑορὶεα οὗ ἔμ ΝΊ]Ὲ ἴῃ σοππροίίοηυ ψἱτἢ ΠΟΙ 
ΓΟ σίουϑ βογνίςθϑ. Ἀυγίης ὑπὸ ἀδν8 οὗ {π6 ποὺ οιαρῖγο οὔσας οὗ μὰ οἢϊοῖ 
[υποϊοη8 οὗ ἰΠ6 Εργρίίδη αὐδοη τν85 ἴο ἰθδα {6 ἰδπηδὶα β'πβοῦβ ἰῃ ἰπα τἰζιδ]. 
Ιη Βδθυ)οπὶβ δηα Αβϑυσγίδ πιοϑὶ οἱ {86 τηιιϑ᾽οἰδη5 Ἀρρθδγ ἴο ανα Ὀδθη ῥχγὶθβϑίβ. 
ΤὮΟ ἔονν 8} 005 ἰπ {ῃ6 ῥγθ- οχὶ]ς ΟἹ Τοϑιδιηθηΐ τοοογάϑ ἔαρ ἷν ὑμδὲ ἔγοπι 
ὑπὸ δδγ οϑὲ {ἰπη65 Ὀοΐῃ ταιιβὶς δηα βοὴ οἰαυγοα δὴ ἱπηρογίδηϊ ραγὶ ἰπ ὑμ6 
Ραϊσίουβ 6 οὗ 86 ροορῖίθβ. ΤῈ Ῥαπά οὗ ργορμοῖὶβ ψγῇο ἜγῈ ὈΓΟΡ ΘΒ ΠΖ, 
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ΜΌΘΒΙΟ ΑΝῸ Κ5ΟΝα ΙΝ ΤῊΗΕ ΤΕΜΡΙΞΕ ΒῬΕΒΥΙΟΕ 

1δὲ 18, ὑΡγοῦδΪν αἰνὶπρῦ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΩ ἴο ὑπαὶ δοβίδϑυ ἱπ βοὴ ἴο {π6 δοοοσὴ- 
Ῥδηϊμδπὶ οὗ ἰντὰ, ἰδιθουτγίηθ, δπΠ ἃ ΠΑΙΡ, ἜΓῈ σον ἔγοσῃ ὑμ6 σῇ οἷδοε 
ψ ῃογα ὑπὸ ν 84 εν! άοηϊν Ὀθο ψογβρρΡίησ. Τῃθ δηοϊθηὶ τοοοσὰ πὰ ἢ 
ϑδιπιιοὶ 6,4 5ἰαἴο5 ἐμαὶ δαυϊά τρσα8 ἀαποῖπο (ρΓΟΔΌΪΥ ψ Εἰ] η ) δείογε “ῳολουαΐκλ 
εοὐδὴ, αἷϊ κὲδ πιϊρἧδ, ἃ5 ἢ τ ἢ 41} 5γαοὶ Ὀγουσῃϊ ἴπ6 δι οὗ δεμπονδὰ ἴο δοσυ- 
886 πὶ τὶ 5μουϊπα δπα ὑπὸ ϑουπά οὗ {πὲ ἰτυτηροῖ. Ἐ]158, δοοοσαϊηρ ἴο 
ΠῚ Κίηρϑ 8:8, ἰῃ οσάδὺ ἴο ῬγοΡΟΒΥ, Το] 16α ἴογ 8 στα πηβίσεὶ, ἔοσ τυλϑηθῦονῦ ἐδ πιῖπ- 
δίγοὶ ρίαψοά ἰδ Ῥοιυοῦ οὐ «εδλουαΐ οαπιὶὸ προπ ἀϊπι. Τἢδ τηοβὶ βρη βοβδηῖ 
βιδιοιηδηὶ 18 ἰμδὶ οὗ ὑπε6 ργορμβεὶ Απηοβ, 88 μ6 ργοδομοά, ργοῦδυ οἱ ἃ ἰοβδίδὶ 
οςοδβίου δὶ ὑπ σουδὶ βαποίυδγυ δἱ Βοῖθοὶ: 

Βδη 88} ἴσοι τὴ6 ἴπ6 ποΐβο οὗ γοΟῸΓ 5ΟΉ 9538, 
Ἐὸγ ἰο ὑπὸ τηϑϊοαν οὗ γουγ ἵἱγτοϑ 1 ν}}} ποὶ ᾿Ἰβίθσῃ. (6533) 

Τιαταθηϊδιϊοιβ Φ7 4190 οοῃ δὶ Π8 ἴπ6 ᾿προγίδηϊ βἰδιοιηρηῖΐ: 

ΤΠ ἔογοὶη ΘΟΠαΈΌΘΓΟΙΒ ἢᾶνα ΙΏ866 ἃ ἀϊη ἴῃ Φεμονδ ΒΒ ἤουβ86 88 ἰπ [πὸ ἀδν οὗ 
8016 ΠΠ 8586} 0 } Κ. 

ΟἸΙθαυΥ, τυβὶς δη4 βοηῦ ψογο Ὀοΐῃ υϑοὰ ὈΥ ἴμ6 Ηδῦγονβ οὗ ἰμ6 ὑγθ-οχ  !ς 
Ῥογιοα ἱπ οοπηρθοϊίοη τὰ ὑμοὶν ἴθιῖρὶα πνοσβῃὶρ, θυΐϊ ἴμογα 'ἰβ πο ον άθποθ 
δαὶ πόσο 88 ἃ βρθοῖδὶ οἶδϑ8 οὗ βίῃροβ. ΕΖθκὶοὶ, ἴῃ ἢἷ5 οἰδθοσγαῖβ ἀθβοσὶρ- 
το οὗ ἴΠ6 ἰοταρὶα οὔ οἶ415 δπὰ οὗ ὑμε ἰθιαρ]ς ἰἰ86]ζ, πλκο5 πὸ τοΐογοποθ ἴὸ 
1Πολ ΟΥ ἴο ΔῺΥ 8ρθοΐδὶ ργον βίοῃ ἴοσ ὑι}8 ραγὶ οὗ {μ6 τιΐυδὶ. [1ὶ 18 Ἔνθ ΤΏΟΓΟ 
δἰ σιϊβοδηὶ ὑπαὶ ὑμ6 ἀοῖβ)]οα αν οὗ ὑμ6 Ῥεοηϊδίθιςο ἢ. σομ δι ΠΟ τοΐογθηοοϑ 
ἴο ἴθι ]6 βἰῆρβογθ οὐ ἴο ὑποὶν βϑυρροσί. Το πϑἴυγαὶ οοποϊ βίο, ἱμογοΐογο, 
8 μαι ἱποτο 88 ΠΟ βροςῖδὶ οἶδϑ8 αΐ ἐμδὲ ὑπὸ βἰησίηρ δἰ ὑμ6 ὑγθ- σι !ς 
ΗἩδοῦτονν βαποίιδγιοβ νγὰ8 νοϊπίαγΥ δηα ὑμδὲ ὑῃ6 8586: 0] 6ἃ ΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ 
8ἃ8 ἃ ΠΟ]6 ρμαγιοϊραίθα ἴῃ 11. ΤΉ 5:1ρ]6 τηιβὶς σοαιίϊγοα γ88 ΡΓΟΌΔΌΪΝ,, 88 
᾿π Επγρῖ δπὰ Βδρυ)οηῖδ, ΒΡ] 16 ὉΥ ἴπ6 ῥγθβίβ οὗ ϑδοὴ βαποΐυδγυ. 

᾿βαῖδὴ 8039. 3. ΔΙΙΠου ἢ Ροβί- 6 Χο, βιισχεβίβ {86 πδίυγα οὗ 86 Θδυὶν ϑοὴς 
ΒΘΓΝ]Ο6Β 1π σοπηροϊίου ἢ {πα τδιαρῖα: 

Α 8οῃᾷῇ 588}} γοὰ αν οἡ γουγ 1105, 88 ΟἹ 8 ηἰσμΐ ψ ΘΠ 8 ἐθδϑὶ ἰ8 οοϊεσαϊθα. 
Απά γου 584}} πᾶν αἰϑδάποϑα οὗ μβοαγὶ {ὸ ἴῃ οὔθ ΨῈΟ 86.858 ἔοσι ἢ ἢ ἃ Βυϊα 
Το γσο ἰο ἰμε Μοιιῃηὶ οὗ δεμονβὴ, ἰο με Ηοςοκ οἵ [9γϑοὶ. 

Ιῃ ὑπ6 ἰγδαϊτομδὶ δοοουπὲ οὗ {μα ἰγαηϑῖον οὗ {πε δυῖς ἰο 7ΖἜγσυβδίοι ἴῃ [μ6 ἀδγ8 
οἱ θενια {πὸ δαΐμογ οὗ 1 (Βγοηίοϊοβ 1δ13-29 ἢδ5 σίνεθη 4 νἱν!ά ρῥἱοΐαγε οὗ {Π6 
ΤΑιιϑ1081 οὐδβίομηϑ ἴῃ νορὰδ δὶ ἰϑαϑὶ ἀυσίηρς ἰΠ6 ατοεῖκ ρογοα ἤθη Βα ᾿ἰϊνεοά: 
δο ἐξ δίμισετϑ Ἠδπιαπ, Αϑαρὴ απὰ Εἰδαπ, τρογα ἰο δομπά αἰοιιά οπ ογπιδαΐδ οἵ 
ὅγαδ8, ιυλτῖ6 οἰδέν ϑίπροτδ ρίαψεοά οπ ἰψτεα 8οὲ ἴο ἔεπιαΐὶδ ϑοΐσεθ. . . απά ιοὐδᾷ 
λανγ}8 δεῖ ἐο ἐδ6 οοίαῦο ἰο ἰδφαά. . . . Απά οοτίαϊπ οὐδϑγ ργὶθϑίβ δίσιο ἐδ ἱχιιπιρεὶ 
δοίογε ἐδ αγΐς οἱ Οοά. Τῃ ἰὶβ ροοξϊς ῬΒΓΔΡὮΓΑΒΟ οὗ {5 ἰγσϑδαϊ του Ῥβαΐτα 682, 35 
σοι] οἴθ8 ὑδα ρῥιοΐαγα: 

ΤΊοΥ πᾶν 866 ἰἢν Ρῥγοοδβϑϑβίοῃ, Ο Ζοβονβῃ, 
ΤἼδ ΡΓΟΟΘΟΒΒΙΟΙΠ5 οὗ ΤΥ ἀοά, τὴν Κη ἰο {86 βδηοίυδγΥ; 
ΤΉ βίηροιβ ψοηΐ Ὀοΐοσο; Ὀδμϊπά {με τηυβιοΐδη; 
Ϊπ [86 τϊάϑὲ πιδίθηβ οἰαυίης Ομ ἐἰπι το 8. 
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ΓΝΤΕΟΌΌΟσΤΙΟΝ 

ἴῃ {δς οΥγἰσχίπαὶ ἰοχὶ ργεβοσνοα ἴῃ 1 Εβαάγδβ 463 ἰἰ 15 βίδιϑ ἐμαὶ ἐδθ 6σὶϊδ8 τοῖο 
γοίωγποά αἰίοτν ἐμοὶν ἰἰδογαΐίοπ ὃν Ογντιιϑ ρταϊϑεά ἐξ Οοἄ οἵ ἐμεῖν [αἰΐόγϑ.. . . απὰ 
ὀχεία ϑουθη ἀανϑ ιοϊϊῇ πιιδὶο απὰ το)οϊοῖπς. Τμ6 ΒΓ{|᾿ῖ σΠαρίοῦ οὗ Βεη 
γα σοηΐβῖηϑ ἴπ6 πιοϑὶ ἀοίβιοα ρῥἱοΐαγα οὗ ἴῃ6 ροβῖ-Ὁσῖ]!ς ἴδια ρ]α βογνίοο, 
ῬΓΟΌΒΘΟΙΥ 88 ἰὲ νγ88 ορβϑογνϑάὰ οἡ ἴῃς ἀδὺ οἵ δἰοποιηθηΐ: 

ΤΏΘη βδουϊοα ἐπα βοῃ5 οὗ ἄδγοῃ, 

ΤὮΟΥ ὈΪον οὐ ἰδ6 ἰγυαμηροῖβ οὗ θοαΐθη νοσΐς, 
ΤἬΏΘΥ θ]6νν δά βοηϊ ἔογι ἢ ἃ ταϊηΐν Ὀ]αϑὶ, 
ΑΒ 8 γοπιθιγβησα ροΐογο ἴμ6 Μοβὶ ΗἸΡΗ. 
ΤἝοδη 411 ῃ6 Ρρϑορὶβ ἱορεῖμον μδϑίϑα, 
ΤΟΥ [6]1] ἀονα τ ἐμοῖς ἴδοθβϑ ἴο ἴῃς στοιιπηά, 
Το ψογβϑδὶρ ἰμοῖγ 1,ογά, ὑπ ΑἸ ὶν αοα, Μοβῖ Ηϊρζῃ. 
ΤῈ 5:0 56 75 8130 ργαϊβϑα ἷπὶ τ ἢ {ΠΕ ὶγ νοῖςθ8; 
Ιη ἴμ6 σῇο]α Ὠουβ6 τν88 ἔπογο πη866 βυοοὶ πλ6]οαν. (5:13 

ΤΒΘ͵ Ετοὰ {π686 νἱνια ἀοβουρὶ!οη5 δηα ἔγοιῃ ἴπ6 παίαγο οὗ ὑδ6 ἱπϑιγυτηθη β 
ΤΩΝ Φ . . Φ Φ . Φ Φ 

οἵ ἐδο, υϑοα ἰῃ σοπποοϊίϊζοη ψι ἴῃς Ηδῦγονν νΟσβὮρ 1 18 Ροβϑίθία ἴο ἀγαν οογίδὶῃ 
ΒΘΟΟΉ. ἐοαρ Ἃ6Βηϊ16 ᾿πἔεγθησοβ σεβαγαϊηρ [μ6 σμαγδοῖογ οὗ ἰῃι6 πιυβὶς υ86α ἴῃ ἴῃ 6 8ϑγνῖοεβ 

οὗ 186 βοοοῃά ἰθρὶθ. Τῆδ τηυϑὶς δον ὈΥ ὑμ6 δενβ ἰο-ἀδὺν ἴμγονν8 
{116 Ἰιχῆϊ οὐ ὑπ ργοθίθῃι, ἴον ἰἃ [85 ργοβϑογνοὰ ἴεν, 1 δην, οὗ {πΠῸ οἱ ἀ πηοὶ- 
οὐΐεβ. ΤΈδ ᾿πβιγυμπηθηῖβ οἰ ρ] ογοα δηα 16 τχιι51ς 8] ἔθγ 8 υ864 ἴῃ ἴΠ6 Ὀ88Π|8 
᾿Ἰπαϊοδῖο ἐμαὶ ΗΘΌΓΟνΝ πλιι8ὶς 88 βιτ ἀθηΐ δηἋ4 ποῖὶϑυ. ΗϑγΉΟΩΥ ἴῃ ΟἿἿἋ πηοά- 
ΘΙ 8686 788 ΒΡΡΑΓΘΏΓΥ ἀπ κΚηονῃ, ον θῇ 88 11 15 ἴο ὑπὸ ΤῸΓΚΒ δηα Ῥογβίδἢ 5 
8η 4 ΑΥΔΡ59 ἰο- αν. ΤῊ ἀο65 ποῖ τησβϑῃ ὑμδὶ ΗΠ Όγονν ταυϑὶς ννἃ8 ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ 
ἀἰϊβδϑδοηδηῖ. Α πιοάδγιι Αγὰρ οἤογιβ δἰυηοϑὶ δἰ υδυ8 831:η35 ἰῃ υπηΐβδοη. ΤΠ6 
ΤΔΟΙΟαν 18 ποῖ δρρτγοοϊδίθα ΌὈΥ δὴ Οοοϊάφηϊδὶ Ὀθοδυβα 1ἰ 18 τ μτηῖοαὶ σαί μοῦ 
ἴδ Βαγπηοηΐουβ. ἢ (ΟὨΒγομὶο 65 δ᾽ οοηἰδίη5 πα βυρσααβίϊνα βιδιθιηθηῖ: Βοίς 
ἐδ ἰγωπιρείοτϑ απὰ ἐδ ϑἴ, 0678 τρογὸ αϑ οπ6, πιακῖὶπρ οη6 ϑοιπά ἰο γταΐδβε “εἠονυαΐ. 
ΤῊΙ8 ΡΓΟΌΘΌΪΥ πιοϑη8 ἐμαὶ ὑπὸ ἐγιπηροῖογϑ 411 οἱανθα ἰοχοῖμογ οἡ ἴδπ6 β81η6 
ποία ἀυτὶηρ ἰπ6 Ρδιι565, 8116 ἴΠ6 νοΐοοβ βδη8 ἔῃ6 δῦ 'ἴπ ᾿πη]5οη. ἢ Β0ΡοΓ- 
Βογριϊοη5 ἰο ἃ ἴθ οὗ ἰμ6 Ρ881π}|5 βιισψοϑὶ ὑπαὶ ἴῃδ τῃϑ]οαν τγα8 βοσηθὶ 68 
Γοαρ! σαἰοα ἴῃ οοἴανοϑ. ΑΒ δ τηδίϊον οὗ ἴδοϊ, ἰῃ6 οοἴδνα νἃ89 Κπονη δἱ ἃ 
ΨΟΓΥ ΘΑΓΙΥ ροτὶοά. Τα γοϊσίουβ 80816 τγἃ8 ὈΓΟΌΘΌΪΥ αἰδιοηϊς, ΘΟ ἢ βοηΐ 
Ῥοϊη Β0Π5 Οὐ Ομδ6 Ργονδιϊϊης Κου. Τῆδ ῥβϑιι868 ψογα αἀοἰογιηποα ὈὉν τῃ6 
86η86 οὗ ἴῃ6 ραβββϑᾶζθὸ. [{{πΠ|Κ6 οὐγ πιοάοσῃ οἰδηΐβ, ἰηἰογργοϊδιοη οὗ ἴῃ6 
1Ι4685 τγα8 ἴπ6 οἰϊοῖ δηά βουρῃὶ δηα ἴῃς πιο αν τνὰβ θη ΕἸ ΓΟΙῪ Βοοοπμάδγν. ΤΠο 
τηοηοίΐοηῦ ψγ88 811} ἔυγί μον σα ϊονοαὰ ΌΥ {μα ἰπἰγοάυοσίίοη οὗ δὶ ῖρῃομδ] ΟΣ 
δἰ ἰογηδιίϊησ σἤογυβο9. [Πηΐοσϊπδίοϊν, ἴμ6 ἀἰγοοῖου8 γτορδγαϊηρ {πΠ6 σἤϑηρα 
οὗ ΒΡΟΆΪΚΟΥΒ ΟΥ σἤογιι868, 1 ΠΟΥ Ἔν Γ οχιβιθα, ἢν θθθη Ἰοβὶ, 50 ἐπὶ ἰἰ 18 
ΠΘΟΘΒΘΘΘΓῪ ἴο ἰηΐον ἔγοιῃ ἐμ σοῃἰθηΐβ οὗ ἴπ6 ρ5881π|5 ἐμαηλβοῖνοβ ον ἴῃ6 αἸἔ- 
ἔογοηὶ ραγίβϑ σψογα ἱπίεπάθα ἰο θὲ στοπάδσρα. μΚὸ ἰῃ6 σεῖγά, δϑβϑοϊπαίϊην 
Τηυϑὶα ΜΠ ΙΟἢ 15 5.}}} υϑοα ΌΥ οογιδίη Μοβδιησηθάβδη βθοῖβ ἰῃ σοηηθοίοη Ί ΔῊ 
μοῖρ τοὶ σίου βογνίσθθ, ὑπ τηιιϑὶς δηα βϑοηρβ οὗ ἱῃ6 δηοϊοηὶ Ηθῦγονϑ υη- 
ἀουθίθαϊν πιδάθ 4 ρονογίαϊ οἽπιοϊϊομδὶ ἱπργοβϑίοα ὉΡΟῚᾺ ὑμ6 ΜΟΓΒΒΙΡΡΟΓΒ. 
ΌΠ|Κὰ βοπῖο οὗ ουγ σοτρ ἰσαἰοα τηοάθγῃ πιϑὶς, ἰὃ ΠΟΥΘΓ σομοθα θα θυ ἀνοΓ 
δἰάἀφα ἰῃ γανθϑ της ἴμ6 ἐμουσῖβ δηα ἔδο! πρβ τ δῖος ἢ 11 τγὰ8 ᾿πἰοημἀ6α ἴο ᾿ηἴοΓ- 
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Ῥτγεῖ, δά ἰδι15 βεγνοά ἴο 6δβϑ δ! 8}} ἴπ6 86 η86 οὗ 8 οἷοβο, ἱπιϊτηδῖς σγοϊδ οι Ὀ6- 
ἔσθθῃ ὑῃ6 ψογβρροῦβ δηὰ ἱμεὶν σοά. 

ΤῊΘ ῥγομηΐποηςα ρίνοη ἴο ὑπὸ ἴθιωρὶα βίη σοῦ ὈΥῪ ἰδίογ δυάδίβσηῃ 15 δὴ ἱπάθχ 
οὗ ὑμδ ρορυΐδῦ δρργϑοϊδιίοῃ οὗ ἴμ6 προγίδηϊ ρΐδοα μο] ἃ Ὀ. τηυϑὶς δηα βοπΐ 
ἴπ 86 τυ]. Τὴ Ὠἰβίογυ οὗ ὑπμ6 ἴθρ]6 β: 36 ΓΒ 18 θην οροα ἴῃ τηυςῇ οὉ- 
βουσίν. ΤῊ οἰιοῖ βουγοθβ οὗ ἱπίογυμγδιίοη γα (1) πὸ βιιρογβοσι ρ ϊοηβ ἴὸ 
ἀπὸ ρβ8δ!πβ, (Φ) ὑμ6 ἰαϑυϊηοην οὗ ἴμ6 δυῖμογ οἱ (ΓΟ ςο 689, ΒΟ τνδ8 Εἰ μηβοὶ ἢ 

ἃ ἰδ ρ]ο βίῃροῦ δπά ᾿ηίθηβοὶν ᾿ἰηἰαγοβιθα ἰῃ {}}}8 ο18455, δηὰ (8) μα ἀδὶδ ἰουπὰ 
ἴῃ ἴἰδο ἰαἴον ον 8 τυ ηρθ. Οπο οὗ 86 οἷά δσ ςτοιρβ οὗ βοῃ8 ἴῃ με Ῥβδίίοσ 
(492-49) 15 ἀεοαϊοαϊοα ἴο με βοῃ8 οὗ Κογϑῃ. Τμοβα ΟΓΘ ΔΡΡΑΓΘΗΝΥ 8 συ ]ὰ 
οὗ ἴδλρ]α βἰμζογβ, ο8]164 {με 8οη8 οὗ Κογαΐ, Ἔνθ 85 με δαὺν Ηδῦτον ῥγιοβϑὶβ 
ὍΟΙΟ Τ8|16α ἴῃ 8οη8 οὗ [ευὶ ἀπὰ μα ῥσορμεοῖὶο χυ}} 5 ἰῃ6 δοη8 οἵἉ ἐμ Ῥτορδείϑ. 
Αποῖβοῦ στοὺρ οὗ Ρ588|18, δρῬδγθ}! ν σομγΐηρ ἔγοτα 8 [Π{{Π6Ὸ ἰαῖοσ Ῥογοα, δΓῸ 
βία ανὶν ἀραϊοαιϊθα ἰο {με 80η8 οὗ Αβαρῆ. Ῥὅνο ἰδίδὺ ὑβδίτηϑ (88, 89) δα 
αϑϑοοϊδιοα σι ἐμ ἤδηη65 οὗ Ηδιηδη δηα Εἴμδη. Τἢο ᾿πρ]Π]οδίΐοῃ, ἐμογοΐογα, 
οὗ {μ686 βιιρογβοσριϊομβ 15 ἐμαὶ {μ6 οἱ οϑὶ στοὺρ οὗ 5ϊηρεοῖβ Ὀογὸ 6 πδιὴδ 
δοη8 οἵ Κοταΐ δπά ἐμαὶ {πῸ οἴμοῦ χυ}}49 σαπηα ἰηἴο Ἔχίβίθμος, οὐ δἷ ᾿ἰεθδϑὶ ἰηΐο 
ΡΓΟΠΙΐποηοο, δὲ ἰδίεσ ροῦοάβ. ΤῊΪΐβ ΘΟΠΟΪ 8:0. 18 'ἴπ ΖΘΠΘΓΆΙ σΟΠΒττηοα ὈΥ 
{Π6 νυϊδίηρθ οὗ ὑπῈ ΟΒτγοπίοϊοσ. 1π Πἰβ νογβίοῃ οὗ {π6 Ἵϑοπβϑὺβ οὗ ἴδε δυάεδῃ 
σοι ηἶ νΥ, ἔουπά ἴῃ Εἶτα 94 δηὰ {Π6 ρδγβϑὶϊοὶ ραϑβϑαρο ἴῃ Νεμοιι δ 75 δηά 
8|50 ἰη Νοβουλίδῃ 1133, {δε ἴθιρ]ς ΒΖ 6ΥΒ 8 ΚΌΠΟΥ 5:0}. 858 ἴδε ϑ0π8 οὗ 
Αφαρῆ. Τθοβε 1188 ΔΡΡδγθ Εν σοργοβοηΐ σοοπα ἰοηβ ἴῃ π6 ΔΦυάδδῃ οοτὰ- 
ΤΌ Υ ἀυσίηρ ἰδ Ἰαϊῖον ραγὶ οὗ ὑμε Ῥεογβίδη δηά {μ6 δῦ! οσ ραγὶ οὗ ἱμ6 ατεεκ 
Ρετοάϑ. ΤΏργα ἰβ ἢο ον άθηςα δδῖ 86 ᾿θιαρ]6 Β' 5615 ΕΓΟ ΟΥΙΚΊΠΑΙΙΥ ἀΥΆΤ 
ἔγοτα ἰῃθ σϑδηκβ οὗ ὑμ6 1ονὶϊοϑ. ΤΈΘΙΓ το πλθ γ᾽ ἴῃ {π6 πλιιβιοδὶ κι} 48 
ΡΓΟΡΔΌΙν ἀοροπάθα ὑροῦ ὑμοὶγ ἱπο πα ἰϊοηβ δηα δΌ γ. [Ιη ΝΕΒοιδῃ 1038 
1Π6 . δΓ6 γϑηκρά 5146 ΌῪ 8:46 στ πὸ ρογίευβ δα ἴθσωρὶα βογνδηΐβ. 

Ιη {6 ἀδγ5 οὗ ἴμ6 (βγοηίοϊοσ, βοσγενοσ (εῖγοα 9560 Β.6.), ὑμ6 οἷάον συ ]ά 
οὗ {μα βοῃβ8 οὗ Κουϑδὴ δά δρραγθῃῖν ἀἰβαρροαγοα 8Πη4 ἃγὰ γοργοβοηϊθα 58]πλ- 
Ὀἰν ὃγ ἐδο βυρ-συὰ οὗ ἤδδη. ΤᾺ 5 18 αἰ γοῦν ᾿πρ] 16 Ὀ. 86 ΟὨΒγοπΊοΪοΣῦ 
ἷῃ 1 ΟὨΒγοηΐςοϊοβ 653-21. ὙΠΟΓΟ 6 τηδῖο5β Ηδιηγδη 8 ἀεβοοηάεδπὶ οὗ Κοσϑῃ. [18 
4130 οοηϑσγιηρα Ὀγν {δ βυρογβογιριίϊοη ἴο Κ5381πὶ 88, νν ἈΙΘΒ 18 οἰ 885: Π86α 85 8 03811Π| 
οὗ ἴδ βοη8 οὗ Κογϑᾷ; αὶ ἴπ {δ6 Ἰαἰΐζος ραγὶ οἵ ὑῃ6 βιιροσβογιρ[ίοι ἰἰ 18 8130 
ἀοβισηδίοθα 85 8 Μδϑκὶ οὗ Ηοιδη ὑπὸ ΕΖγδῃϊῖϊο. ΩΣ ἴδμ6 8οη8 οὗ Κοόγϑδῃ 
Ἰοϑὲ ἱμοῖνγ ργοδεϊζα τηυβϑὲ γοιηδὶπ 8 αποϑίΐϊοῃ οὗ οοπ͵]θοῖιγο. Ασοογαάϊηρ ἰο 1 
ΟὨΒγοηῖοΪ 69 9.9 δπὰ 9261. 19 δηἋ οἰβονθογο ἴῃ ὑμ6 τυ ηρ8 οὗ ἴΠπ6 ΓΒ ΓοΙΪΟΪοΣ 
με Κογϑῆθ5 ΟΓΟ ΒΙΤΩΡΙΥ ἀοογκοοροῖβ δηα σιγά ϊδηβ οὗ ἴμα ἴθαρὶθ. Ῥοβ- 
8101 {μὸ6 ἰαΐβ ργίθβϑε υ βίουυ πὰ Νυμθοῖβ 16 τοραγάϊηρς ὑπὸ γορ6]Π]Ἰοη οὗ {86 
ΚΚογδἱϊεϑ δηὰ οὗ {86 εἰρῃδὶ Ἰυἀσιηθηὶ ἐμαὶ ονογίοοκ ὑμθῖὶ 15 μα ἰαῖς ἴγα- 
αἰϊϊομδὶ γθοογά οἵ ἃ γρ}] του οὗ {18 συ] οὗ δι ρ]6 Β᾽ 56 15 αραϊηβὶ ἴῃ του δῦ 
Ργιοϑίβ. Τθοθο ψογα ἀοδισηδίθα ἰῃ μοβὶ-οχὶ]ς ἀαν8 88 ἐῃ6 δοπδ οὗἠἨ ἁ Αατοπ, 
ἐμαὶ 18, 86 ψχυ!]ὰ οὗ ῥγιεβϑίβ ὑπαὶ συδγάθα ἰπῸ δγῖς (ΕΒ εργεν Ἰκ αγχ). πῃ 
ΠῚ ΟὨΒτγοηίοϊοα 9019, ποσονογ, ἴμ6 ΟἸγοηίοϊοσ βρθθκϑ οὗ {με Κογδ ο5 85 
Β'ησ6γ5, θαϊ Βα 855, ζυιβ ὑπο ὶγ δοῦν ἴο 8 ΘΑΓΙΥ Ρογὶοά ἰπ 15γ86}᾽85 Βιβίογυ, 
ἐῃυβ σοῃβγιηϊη ἐμ6 σΘοΠΟΙ υβοη5 αἰσοδαν ἄγανῃ: π΄ ἦε ἀἄανε οἵ υολοελαρδαΐ 
ἐΐι6 1,ουἱο8 οΥ ἰΐ6 8δοηϑ8 οἵ ἰκ6 ΚΚοπαϊιιίοα απὰ οἵ ἐδ ϑδοη8 οἵ {μπὲ Κογα 68 δίοοά μὉ 
ἰο Ῥ»γαΐδο Φελουαΐ ἰδ αοἄ οἵ ]δταοῖ ιυἱξδ απ ὁχοεοαϊησίψ ἰουά θοῖοξ. 
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ΤῊΘ ΟὨγοη οἶα 4190 1ἀθη ΏΕ65 ἰμ6 ἔπγοθ συ] 5 οὗ ἰδπλρ]α βίηροσα οὗ ἢ 5 
ἄἀδαν σι ἴπ6 1νὶῖο5 δηα ἰπ ἢ]8 σμδγϑοίου εὶς ΔῪ ἴγϑοθϑ ὑποὶν Δρροϊηἰϊπθηξ 
ἰο {6 ἀν οὗ Βανι. ΤὨυ51 ΟΠ γοηὶο 68 1δ᾽5. 17 γοδάϑ : δαυϊά αἶϑο οοπιπιαπαοα 
ἐπα οἰιϊλεῦ οὗ ἐΐ6 1ουΐίο58 ἰο αρροϊπὲ ἐμεὶγ ἰίπδηιθη ἐδ δίπιροτϑ ιοϊἐζ ἐπδίτιιπιθτῖϑ οὗ 
ηιμϑῖο, ἰντοϑ, ἤατρδ, απά ογπιδαΐϑ, ιὐῆο 5ποιιά ταῖϑε δποιίδ οἵ το)οϊοῖπσ. 80 ἐΐδ 
]υϊΐο5 αρροϊηπίοα Ηδπιαπ, ἐδ δοπ οἵἩ Ψοοῖ; απά οὗ ἰδ ξἰπδηιοη Α445αρᾷ, ἐδ δὸπ 
οἵ Βογοοκία απὰ οἵ {δ δοτπι3 οὗ Μετγατὶ, ἰποὶν κίπϑηιαη, Εἰπαη, ἐδ ϑοη οἵ Κιιϑπαϊαΐξ. 
Τμ686 ἀαϊδ, ᾿πάϊοαίΐθ γαῖμοῦ οἰθαυὶν {μα πἰβίοῦυ οἱ 86 ἴδῃ] 51 368 ἀ ΓΙ ΠΩ 
16 Ῥεγβίδη δῃαὰ αγϑοκ ρογιοαβ. Τῆδ ἀθβθησοα οὗ δὴν τοΐογομοα ἴο ἔθοῖ ἴῃ 
ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΆΡΥ γι πρ8 δηα ἴῃ ἰδ6 Ῥοηϊδίθυσῃ ΡΥ ἐμαὶ {86} ἀϊά ποὶ ᾿ε- 
σοσα ῥτοιαϊηθηΐ ὑπὶ}} ἰῃ6 ἰαςῖοσ ρῥαγὶ οἱ ὑμ6 Ῥογβίδη ρογὶοα δϊον Νοβϑι δῇ 
Πδά γεϑίογοα ὑῃ86 τν4}}195 οἵ Φογυβαίθπι δπὰ πὸ ὑγιθϑο Υ αν δϑϑοοϊαιθα τ ἢ 
ΕΖτγα 84 Ὀδθη ἰηϑιεϊυϊοά, ΤΠΟΙΡ γονὴ Ὀγοσιΐποηοθ 188 οἠδ οὗ ἰδ σϑβϑυ 
οὗ {μ6 διρδϑὶβ τ ἱο ἢ {Π6 αἴας ᾿γϊθϑὶν ἰᾶνν δπα {Π6 ἰοδάοσβ οὗ με Ζυάοδῃ 
σον Ρἰδοθά ἀροὶ πα ἴθιιρὶα δηά 18 σἰϊυδ]. [1ἰ 15 σοπίθιρΟΓΆ ΘΟ 
τ ἴπ6 στον οὗ ἴῃς Ῥβδι [δ δῃὰ ἰῃδ ἱπογθαϑίηρ ἱπιρογίβπος οὗ ὑπ βοῃΐ 
βοῦνίοθ, ΤῈ σιυ!]ὰ οὗ ὑμ6 Κογδῃῖοβ ρΡοδγβ ἴο αν Πουγβηθά ἀυγὶης ἴῃ 6 
τ 14.416 8π4 ᾿Ἰαϊίοῦ ραγὶ οὗ ἰῃ6 Ῥεογβίδῃ ρογὶοα δπὰ ἴο βᾶνθ Ὀθθὴ ΟὟ ΖΊΠΑΙ ΠΥ 
ἀϊϑιϊποὶ ἔγοια ὑῃ6 ῥγθϑὶβ δηὰ 1ονιθ5. Βοίογε 86 οἷοβα οὗ ἴῃς Ῥογβίδη μεσ οά 
ἀῃς 53οη5 οὗ Αβϑδρῇ βιοοθθάδα, ἴῃ ρμασγὶ, δὲ ἰϑαβὶ, ἴο ἴῃ ροβιϊοη δηα ργοϑια δἱ 
Βγϑὶ μοὶ Ὁν δα βοῃβ8 οὗ Κογαῆ. ῬῬΟβϑίθ)ν {Π6 8ο0η5 οὗ Αβϑδρῇ, 868 {μ6 Οβγου- 
Ἰοοῦ βἰδίθθ, σοῦ θη] !δίθα ἔσομαι ὑμδῈ 1,ονιϊθ8. ΤΠΟΙΓ που-] ον} }} 681 οστὶσὶῃ 
ΤΑΥ͂ δχρίαϊη ΨΥ ἴδ β8οη5 οὗ Κοδὴ ψοΓΟ σγϑάυ8}}ν βοΐ δϑιάθ, 80 ἰμαὶ Ὀν ἴμ6 
ἄδγ8 οὗ 86 ΟΒγοῃίοϊον ἔμον δα ἢο ραγὶ ἰπ ἐπε βοῃρ βοσνίοα οὗ ἔμ6 ἴοιωρΐθ. 
Αἱ ᾿οαϑὲ [ἃ ἰ5 σογσίδίη ἰμδὶ Ὁ. ἴδ τά 6}]6 οὗ 86 ατοοκ ρεογιοά ἰπ6 ἴπγθο οοη- 
ὑδιηρογαῦυ ρυ}} 45 οὗ βϑίπρογβ Κπονγῃ 8ἃ8 ἴῃ6 80η8 οὗ ἄβδρῇ, οἵ Ηριγδῃ, δηά οὗ 
ΕϊΏδη οὐ Τοδυϊμυη (1 ΟἾγ. 9δ᾽. δ) τεῦ οἰδϑϑβοα 89 [μιν 68 δπὰ ᾿γογο ἴῃ 
σἤδγρο οὗ {86 βοης βογνίος οὗ {πὸ ἰθπιρίθ. Τῇδ ργόβθησα οὗ γε συ} 45 8150 
᾿πάϊ!οαῖοϑ ὑμ6 στον πρὶ πλ 6 Γ5 δηα ᾿ππρογίδησο οὗ {}]8 6858 οὗ ἴϑιωρὶθ βογσνϑηῖίβ. 
Ιη 1 ΟΒγοπίοϊθα 241-19 δηὰ 95 ῃ6 ΟΠ γοηῖοῖον 5ϊδἴθ5 ἐμαῖ, πΚὸ 186 ῥγιθβίβ, ἴΠῸ 
Πδά Ὀδοοπλο 80 πυπίογοιιϑ ὑπαὶ ὑπὸ ν σοῦ αἰνἀ6α ᾿πἴο ὑνθηῖϊυ-ἰΟ ΘΟΌΓΒ68 
δηὰ ὑπαὶ οδοῦ οουγθα σα] ηϊϑίοΓοα ἰπ ἔσσῃ δὲ ἴπὸ ἴθι ]6 116 ἐπα οἴοΓβ γὸ- 
ἀυγηρα ἴο ἐπεὶ Βοπλοα δπά ἰὐγηοα ἐποὶν δἰϊαπιίου ἴο Οὐ οοσυρδῖίοηβ. ΤΗΣ 
ΤΆΡΙΪΥ ἸΠΟΓΘΑ ΒΩ ἱηρογίδηος οὗ πλιιϑὶς δηα οὗ ἴμ6 βίῃρονγ οἶδββ {Ππ|π8ἴγαῖθβ 
[ογοῖ]ν [86 συον πα Θπρ 8519 τ ὶοἢ ἰδίοῦ Φυάαῖϑπι μ]δοθὰ ὕροπ ὑδα γἰζιδὶ 
δηά ὑροῦ ἴμ6 οχργοϑϑίοη οἱ σοὶ σίοη ἴθ ρα] }]ς πουϑηὶρ. Τα ποχὶ βἴερ ἰπ 
δεν ίϑ ᾿βουσῃϊ τγᾶ8 ΌΥ ΔΗΔΙΟΩΥ ἴο ἰγϑηϑίοσγ ἰ}18 εἰδροσαῖθ βυβίδε οὗ βοῃρ 
ΒΟΡνΙΟΘ ἔγοπι οαγίῃ ἴο βεδανθὴ δηά ἴἰο {μῖπηῖκ οὗ οὐ Ἀϊπλ56] 88 βυττουπάςα 
ὈΥ οἰοῖγϑ οὗ δηρϑίϊο βίπροῦθ οὐνὸῦ σμδηϊηρ ἢ18 ργαῖθοθ. ΤὨυβ ἴΠ6 ἀομϊπδηϊ 
τἰ τυ 15115 ἰθπάθηον οὗ ἰαἴεν δυἀα᾽5πι ὑγαηβίοσιηθα δηα σοϑδρϑα δΒιιπιδη Ὀ6- 
᾿ΙἸοῖβ τοζαγάϊηρσ ἴῃς σανβ 'π ψϊο οὐ βου! ᾿ὲ βοσνϑά ποῖ ΟὨΪΥ οἡ δαί ἢ 
θυϊ 6'3ο ἱπ [δε "6 Ὀεγοπά ἀσθδίῃ. 
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ΡΒΑΙΤΕΒ 

ΜΌΡΕΗΝ ἀἰἰβοον συ δῃα γοβοδσοῦ δνα ἀσηχοπβίγαιϊθα δαὶ δἱ ᾿θαϑὶ ἔγγο ΤΈο οἷά 
τα Θπἶιπ|5 οὗ ᾿πίθηβα μυπιδη βίγυρσαία δηα δαγιοϑὶ το] ρίοιιβ ὑπουσῇὶ [16 θδοὶς ἐρανα 
οὗ ἰδὲ Ηεῦτον Ῥβα]!ῖοσ. Οδπηιυγίοβ Ὀοΐογα ὑπ6 ἀδνβ οὗ Μοβοβ δῃηὰ Ὀδν!ὰ {6 Ἐν 
δηοίθηΐ ϑυμηθγίδηβ, Εσυρ ΐδηβ, δηὰ ΒΡ] ομΐδη8 ἀενοϊοροά 8 ἈΣΠΙΠΟΪοΩυ ὦ 
ἰμδῖ ἰῃ νοϊΪαπια δηα ΠΟ ΓΆΣΥ ἴογπι, 1 ποῖ ἴῃ βρὶγῖν δηα οοπἰδηΐ, ννὰ8 βἰ γι ΡΥ 
κα ἐμδὲ οὗ ὑπὸ Ηοῦτενβ. [ποπα δηοϊθηὶϊ ᾿ηϑογὶριίοη ἐδ ε11}68 οὗ ονϑσ ὁπ δ 
Βυπαάτγοα ϑυχηογίδη δπα ΒΑΡΎ ]ομΐδη ΠΥΤΠ5 ἃΓα ζῖνεπ. ΤὮσδβ6 δηοίθηΐ ἩΥΤΏΠ5 
ἴον Ῥυ] ]ς βουνίοα ΤΟ γα οἰ8551866 αὶ Βοοογάϊῃς ἴο {86 τηϊ510 8} ἱπβϑίγυσηθηΐβ ἐμαὶ 
ψεῦο ἴἰο 6 υβοᾶὰ νι πο. ὅϑοιηβ ψογο ἴο ΡῈ βιιπρ ψιἢ ἴῃς Βιυῖδ, βοῖὴθ 
ψ [86 Ἰγτγα, δα οἴδιοσβ ρΡγορ ὈΪν στὰ ὑπὸ ὈαρΡρΙρΡο. Τῆδ ροεοῖϊο βιγυοΐυγα 
οὗ 8686 δποϊθηΐ ἈΥΙΏΠ5 ἰ8 δ'8ο οἰθαυν ἱπαάϊσαϊθα οὐ ἰδ οἷαν ᾿ῃβοσὶρ ϊ 5. 
ΑΒ ἴῃ τῃοάογῃ ροοίγυ, οδοῦ βϑυςοροάϊης [ἴπ6 θορῖη5 δηονν δἱ {δα ἰοἶὲ οἱ 86 
Ραζθ. ὙΠογο Ἰου ΟΡ ταϑῖγοβ ἃΓα οηρίογοά, {86 ΡῬβϑιιβα ἰῃ {86 πάϊς οὗ ὁδοὶ 
Ἰΐπο 15 α83ο τιδυκοά. 
Α ἔον οἵ ἴδ οἱάον ϑυπιογίδη Ἀγ Π5 ϑιγἶκο ΟΡ] ομοσάβ. Το πιοβὶ βὶρ- Ἡσντωῶ 

εἰβοδηῖ ἀγα ἴμ6 Ἀγτηπβ δηαἀ ργᾶυοῦβ δἀἀγεββαα ἴο ἘΠ], {μ6 οἷά φοά οὗ Ν'ρ- ἔῃ 
Ρυγ. Ομ ορϑῃβ ψἱ ὑΠ6 βιρηϊδοδηὶ τνοσγάϑ: 

Ο ἘπΠ]1], σου μβ6! ον, ἀοὶ ἢ δὴν Ομ σομργεμοηα ἔῃ ν ἴογιῃι ὃ 
ΤΠα βἰσοηριῃ- ορι64 Ἰοτὰ οὗ {με Πμαγνοβὶ [8 Π68, 
Οτγοαϊθα ἴῃ ἴῃς τηουπὶίδίηβ, ἰοσὰ οὗ ὑπὸ στϑίη- 645, 
ὙΥΔυσῖοῦ ψῆο ροββοββϑῖἢ τοδὶ βἰγεησίῃ, ἰδῖμος ΕΠ]}], 
Του αὶ ἴπ6 ρονογίμαϊ ὑσγῖησο οὗ ἴῃς χοάϑ, 
ἘὸῚ ογοδίϊης Ροβίοσι νυν ἔμπου 8ιιϑἰδιηοϑὶ [1ἴ6, 
ΑΒ8 ἴῃ δἱγ, ἴμοι αγὶ 81}1}-ροσνδαάϊης. 

Αποῖδοὺ ὑΡ881πΔ ΒΊΟΝ 18 ΓΟΘΙΪΥ ἃ ἰδηιοπὲ δ ἀγεββοά ἴο ἘΠ}}] Ὀορίῃβ: 

Ο Ποπογρά οῃβ, γοϊοηὶ, θθ μοὶ ἐμν εἰϊν ! 
Ο εἜχαϊ θά δῃά Βοπογϑά οὔθ, γοϊϑηὶ, θεμοϊά ἐῃν οἰϊν 
Ο Ιογὰ οὗ ἴῃς ἰδπά5, τεϊεπὶ, θθῃμοἹὰ τὴν οἷν ! 
Ο Ἰοτγά οὗ υπογγίης σψοσζὰ, γοϊθπὶ, μθμοἹά ἐὰν οἰϊν. 
ἘΠ|1], ἔδιμοὺ οὗ ϑυτηοσ, γοϊοπὶ, θθμο]4 ἢν οἱὰν ! 

ΤΈα {16 Ομ 65 ρογίβη, ἴῃς σγοδὲ ὁὔθϑ Ῥευ8ῃ, 
Ηδεγ Ῥοοὶν ἔμε ἀορβ ἀεῇϊε, 
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Ηδστν ΡΠΠασα ὑμ6 τυάο ἴος ἀ6ΉΗ]65, 
Τη Ποὺ θδηαυοίϊης 4}} μ8 ψὶπμὰ γανεΐβ. 

Α ἰαγᾷα πυπιθοῦ οὗ Ἀν ΠπιΠΒ βυπῷ ἰο {μ6 σοαάβ πᾶνε οουγθ ἀοτγῃ ἴγοσα πα Ὀ6- 
ἰππίηρ8 οὗ Εσυρίϊδη Ὠιβϑίοσνυ. Τῆδ ογτονῃης ῥγοάαιποὶ οὗ {ὑΠ}8 ψ]6-Βργοδα 
ἰδηάοπου ἴο ψογβαὶρ ὑμ6 ροαβ ψ ἢ ΒΟΩΡ 8Ππ4 πχυϑὶςδ] δοσοσηρδηϊθηΐ 18 {Π6 
ἴδιιουβ Ἀγ πη ἴῃ ᾿γαῖβα οἱ Αἴοῃ ὈΥ ὑπὸ στγοδὶ γοίοσιαϊηρ Κη Αιπθηδοῖορ ΙΡ. 
10 ορθῃβ σι [86 ταδ)οϑὺϊς ραββδρο: 

ΤῊΥ ἀανπίης 15 θδδιυα ἴπ ἰμ6 Πογίζοῃ οὗ ἤδδνθῃ, 
Ο ᾿᾿νιηρς Αἴοῃ, Ρερὶππίης οὗ ᾿ς ! 
ΝΠ η ἴδου Γγἰβοϑὶ ἰῃ ὑπ 6 θαϑίθγη μογίζοη οὗ μϑᾶνθῃ, 
ΤΠου Β]]6ϑὺ νοῦν ἰδπά τὶλὰ τῃν Ὀοδαῖν; 
Ἐὸὸγ ἴδοι αγὶ θοδυϊα!, σγοδὶ, ριϊογίηρ, πἰσἢ ονοῦ ὑμ6 φασι; 
ΤῊΝ ΓΆΥ58, ἱΠ6 Ὺ Θποοιρ885 {μα ἰδη69, ἀνθ 41} ποιὰ μαϑὶ τηδάδ. 
Του δτὶ Ηδ, δῃά ἔπουὺ ᾿δϑὶ σαγγὶθα ἴπθη 81} αιναὺ οδρίϊνα, 
ΤὮου Ὀἰπάοβι ἔποῖ Ὁν ἰδγ ἰονο. 
ΤΒουφῃ δου γί δἴαγ, ὑἢν ΓαῪ8 8Γἃ οἱ θδσίῃ, 
ΤΒουρᾷ ἔδου αὶ οἡ ρα, ἐὰν ἰοοϊργιπῖβ ἀγὸ ἐμο ἀδν. 

ΤῊΣ ἢγιη ἤθη ζοθ8 οἡ ἴο ἀδβοῦῖθα πἰρσῃϊ δηα ἀδγῖζηθ88 δηα ἰῃ6 οι ̓85 οδγδ 
ἴου ἤθη δηὰ 8η1118}8 ἴῃ ἰδησιδρε βυγι Κι ηρν ΡάΓΆ}16] ἰο ἰΠδὶ οὗ Κβδ]πὶ 104. 
(Οἵ. ὃ 95.) Αἴΐος ρἱεϊαγίημ {μ6 ογοδίίοῃ οὗ πλδῃ δηα ἴῃ6 8188 ὑπ 6 Ροσπὶ 
σοπίϊηυ 65: 

ον πιδηϊοϊ αγὸ ἴῃ γ ποῦ! 
ΤΊὮΘΥ δΓγὸ πἰάάδη ἔγοτῃ Ῥεΐογε 8, 
Ο ἴδοι 8ο]6 χοᾶ, σῇοβα βοῦνοῦβ ῃ0 οἴοὺ ροββοβϑοίῃ, 
ΤὭου ἀϊάβε ογθδῖα {π6 θαυ δοοογάϊης ἴο 1ῃν ἀ6βῖγο, 
ὟΝΙΙ6 ποὺ ψναϑὶ δοπο: 
Μέρη, 41} οδἕν δ ἰασρα δηά 51}24]], 
ΑΙΙ {μαὶ ἃγὸ ὕὑροῦ ἴῃς δαγίῃ, 
Τηδῖ γο δρουΐ ὑροη {δμοὶγ θεῖ; 
ΑΙ! {μδὺ δὰ οὴ ἢϊζἧι, 
Τρδὶ ἢν νιϊῃ ὑΠ6ῚΡ ἸΏ 88. 

ΤΠ6 Ροσϑῖὰ οΟΠΟΙ 65 ΜΠ 8η δγάθηϊ ὑσανοῦ ὈΥῪ ἴδο Κιηρ ἴῃ ἢ18 οὐ ΘΠ}: 

Του γί ἴῃ τὰν ᾿ρδσγὶ, 
ΤΠοΓο 18 ἢο οὐμοῦ ἰμδὲὶ Κπονοὶῃ ἴἢθ66, 
ϑδνα ἴῃγ βοὴ κῃπαδίοη; 
Του παϑῖ τηδάς ᾿ἰπὶ τῦῖ86 ἰῃ ὑπ ν ἀ 65 2}, 
Απά ἴῃ τῃν πὶ. ἢ 

Μοὶ οὗ 86 Εγυρίϊδη ἈγτληΒ γα ἰγίναὶ δπα τοροιουβ. Αὔογ πὸ τὸ- 
ΤΊΔΓΚΑΌΪῈ Ὀπυγβὶ οἱ τγοίογιηϊηρ δοιϊϊν ιν ὑπᾶοῦ Ατἰηθηβοῖορ ΙΝ, [0116 τοὶ σίου 

," Βεοαδιοά, Η ἰδί. ο[ Ερυνιί, 311--8. 
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ῬΓΟΙΓΟΒ8 ἰβ ἀἸβοογη 6. Τῆδ ᾿ἰδίθγ ρόθῖὴϑ Ὀδοοῖὴθ ΘΓ τορο 0 ῃ5 οὗ ἴῃς 
δηοϊοπὶ ἩΥΠΔἢ5 ΟΥ οἶβα {ἰγεϑοιηθ ἰἰἰυγρῖοβ. 4.8 ἴῃ αὐ δπὰ ἰἰτογαΐασο, 80 ἰη [ἢ 6 
ὈΓδῖβα οὗ ἴμ6 ροάβ, [ες Ευρίδηϑ γσοδοῃθα ὑμοῖὶν ζεῖ! ἢ ἰοηρ Ὀεΐογε ὑμ6 θερὶη- 
πἰηρθ οὗ 15γ86 19 ἢἰβίογυ. [ὑ 18 ποῖ ᾿παργοῦρδῦ]6 ὑπαὶ ἴδ ῥγοιλίποησα αίνθῃ τ 
ἴο ἴἰῃ6 βοῃρ βουνίος οὗ ἴῃ ΕυρΌδη8 ὄχογίθα 8 οογίδιη ᾿πῆϊνθηοα οἡ ἴδ6 
Φον Ἰ8}} νου ῃρΡοῦβ δὲ ἴμ6 δα ἔθιρὶςθ, ψ ὨΙΟΝ βἰοοά ρου χε μογδ 98 ἴῃ {86 
οἷν οὗ ΕἸορ μβαιιϊμθ, Οἱν 8 ἴονν 8.5 ΔΎΎΘΥ ἔγοια 8 ἴδιλουβ Ευρίδη ΒΕ γα. 
Ιη ἴῃ βδογοά εἰν οὗ Μοιηρῇ!δ δῃὰ ἴῃ οἵμοὺ φγοαὶ οἱ168 οἱ Εχυρὶ ἱμογα ΤΟΙ 
ΔΙΏΡ]6 ορρογίυη 165 ἔον ἴῃς Εσυρ ϊδη5 ἴο Ἔχογὶ δἰ ἰϑδϑὶ δὴ Ἰπαϊγοοῖ ἱπῆπθπο 
ὍΡΟΙ ἴῃ6 ποι δίϊνα δονβ οὗ ἴῃς ἀϊβρουβίοη. Ἀὰ πὸ Ῥοβϑίθ]ς Ὄὀχοθρίίοῃ, 
Βονονογ, οὗ πῃ οὐδ Βυπάτοα δπά ἰουγίῃ! 88), 1ἰ 15 ἱπροβϑιθΐα ἴο ἴγβδοθ 8 
αἰγοοὶ ἰγϑηβίοσοηςα οὗ Εσυριίδη ὑἱμοιυρῃὶ ἴἰο ἴῃς Φον 8} ῥβδιἴοσ. Τῆδ Τῃοου- 
[οβίδ θα βυρογίον ιν οὗ ἴ86 Ηθῦτγον ὑ58|1ὼ85 ἴο ὑβοβα ψ Ὡ]ΊΟΒ σοτης ἴγοσῃ [Π6 
ἰδηά οὗ ἰμ6 ΝΙΪῈ βρεδᾶῖξκ σοπο]υβίνον αραϊηϑὲ βυοἢ 8 ἰγϑηβίου. 

Τῆς Ἠἰβίογυ οἱ ὑπ6 ἀενεϊοριμεοπὲ οἱ Βαρυ]οηΐδη δα Αββυγίδη ἈΥΤΠΠΟΪΟΩ͂Υ 
18. ἰῇ ΤΏΔΩΥ ΨἈΥ5 ΟἰΟΒΕΙῪ ΡάγΆ ] 6] ἰο ὑμδὶ διθοπς ὑπ Ἐσυρϊδηβ: ἴμ6 οἷ δ Σ 
ΠΥΠΊΠ8 ΓΟ ὑμ6 πΟΡΪ]οῦ; ἴδε ᾿αῖοσ δγὸ [116 τόσ ὑμδη σοροὶ 05 ΟΥ 518 ν]8ἢ 
᾿τπαϊϊοη5 οὗ {π6 ΟοΣ τποάοϊβ. Τῃδ βδπηθ ἈΥΤΩἢ5 ΟΓΟ 5009 85 ἰαὶθ 88 200 
Β.6. ἴῃ Ὀγϑοιοα! ν ἰῃ6 βδπη6 ἴογμι 858 'ἰῃ ὑμε ἀδυ8 οὗ Ηδιησηυγδθὶ, το ἰἱνοά 
ΠΟΑΡΪΥ ἔνο ἐμπουβδηα γε δγβ θαυ] ογ. ΟἱὨ ἴμθ86 δηοϊθπὲ ὑβϑδίτηϑ με Ἀγτοῃβ ἴο 
ΘΒδιλδβῃ, ὑπὸ βιιη-5οα, δγα ἐμε πορίοβϑιὶ. [Ι͂ἢ ομδ Β6 15 δ ἀγοββθα 85 [Ο0]]ΟΥ8 : 

ΤῊς ᾿ὰνν οὗ τηδηκὶηά ἀοϑβὶ ἔδπου αἰγοοῖ, 
ἘΠΟΓΏΔΙΪΥ }ι8ὺ ᾿ῃ {Π6 Ὠδανθηβ δὶ ἔπου, 
Οἱ δι μέυ! λυάρσηηοπὶ ἰοτνναγαὰβ 4}} ἐῃ6 ποῦ] δγὶ δου; 
Τθου Κηονοϑὶ δὶ 8 σρεῖ, ἰοὺ Κπονοβϑὶ νν δὶ 15 ΓΟ Ήζ. 

Φ Φ Φ Φ Φ .Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Γφ 

Ο 5ιμδιβββϑῃ!: ϑυργοη πάρ, στοδὶ ἰογὰ οὗ 41} {πε σου δγὶ ἴδμου 
Ιροτὰ οἵ ογϑαίϊομ, πιογοϊξι] ομο οὗ {πὸ του] δγὶ ἴμου ! 
Ο Β)ιδηλδβῃ ! ὁπ 118 ἀδνὺ Ρυ ΣΙ ν δηα οἰθβηβα {με Κιίηρ, [μα βοὴ οὗ μ]5 ροά; 
ὙΥΒδῖίδθνογ 15 ον! νι ϊῃΐη ᾿ΐπ), [οἷ 1 ΒΡῈ ἴδίκοῃ ουἱ. 

ἘΠΒον Βοσο {86 οὨϊοῦ μοά οὗ ΒαΑΡγ]οη 18 ἐπι ΔαἀἀΓεββοά: 

Ῥονογίυ Μαγάυκ, τ βοβο δηροΓ 15 8 ἀοϑίγογίηρ βοοα͵ 
ΒΟ γϑοοηο]ϑα 15 {πὸ ἃ τηογοϊξα! ἔδί μοῦ, 
1 δ Ορργαβϑϑθά ὈΥ ρῥγᾶγνειβ ψιποιξ ΓΕΡΙΥ; 
4118 υπηθαγά ἀθργοβ8 Πη6. 

Θοπιδιϊη685 {Π656 ᾿581ὴ8 ΟΥ ρϑἐ 0.5 ἀγα ἴῃ ἀϊαίορσας ἴογια: ἢγϑὲ ἴῃ ῥγίοβδὶ 
Ῥγοβθηῖβ {πῸ οδιι86 οὗ ὑπ6 ραν ϊοποῦ δηά ἰμθη ὑπ ρος ἰοποῦ Εἰπη5617 5ρΘ δ 8. 
Τῃ 4}1} οἱ ἴθι ὑπο γα 15 ται ἢ γοροϑιϊιοη, τ ΒΙσἢ γονθ8}5 ὑμοὶγ Π᾿ϊαγρῖςδὶ ρα ΓΡοβα. 
ΤΙΝ 8150 σοπίδὶῃ γοΐεγθηςθϑ ἴο ἐμοὶγ υ86 ἴῃ οοπηροϊίοη τ ἱτἢ ἐμ6 στοδὶ ἔθδϑίβ, 
8.3, ἴ0Υ ΘΧϑιρῖς6, ἐμαὶ οὗ ἴῃῈ Νὸν Ὑδοαγσ. Τὕροῃ ἴμῈ δεν 8} 6Χ 1] 68 Πἰνίπς ἴῃ 
ΒδΌνϊοι ἐμοθ86 οἰδθογαὶς βουνίοθβ ταιϑὶ ἤδνα τηδάς ἃ ῥγοίουμπα ἱταργοββϑίοῃ 
8.4 τηϊδὲ πανα δα ρῃδϑζοα ἰῃ6 ἰθπάθπου, δίγεδαν βίσοημ, ἰο ἀδνοῖορ {818 
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ἔοτπι οὗ {με γἰῖυδ] πῃ οοπποοϊίοη τ ὐϊὰ ἴΠ6 βοοοηά ἴθρ]θ. Οὔὐσοδβίοηδὶ θοθοοϑ 
οὗ 6 δποϊθηὶ ϑιιπιοσίδη απ ΒαΟυ])οηδη ΠΥ ΠΊη5 τδὺ ὃς ἰτϑοοα ἰπ ἴῃς Ηο- 
Ὀγον 5] ογ, θαὶ ἴον [86 τηοβὲ ραγὶ {μ6 οἷδὺ Ἀνπληοϊοσν 18 οοἷά δηα Ὀδγσγθη 
σοιηρδγοά σι [86 ἔογνοηΐ 5οη 5 ἰδίου ϑυῃρ ΌΥ 86 ψουβῃρΡΟΓΒ οὗ δεβονδῆ. 
Θιϑποϊ τοΐθγεποθϑ, Κα ἐμαὶ ἴῃ ἀπποβ ὅξ, ἴο ἰδ βοηρβ βυηρ ἴῃ ἴῃς ἰδιαρ]α 

αἱ Βοεῖμοὶ, δηά, ἱπ 1 ,ϑιηδηϊδιϊομϑ 97, ἰο ἴπΠ6 ἀϊῃ οἡ ἴμα ἀδνὺ οἵ 580] θη 85- 
βοιιθὶν, ἰοανο {116 ἀουθὲ ἰμαὶ ἴμ6 Ηδῦτονϑ, ὄνθη Ὀεΐοσγα {86 οχι]θ, ομδηϊθά 
Βοη8 δἰ ὑμποὶγ βαποίυδυθϑθ οὐ {86 στοαὶ ἰθδϑὶ-αυβ. [1}ἢ οογίδη οὗ ἴῃς ῥγο- 
6Χ]]!ς Ρσορμοῖῖς ὈοΟΚΒ, 88, ἴοσ ὄδαϑιαρίθ, Φδθγοσλ δὴ 917-33 δηὰ 1971:12. δγὸ ἰουπά 
Ἰγγίοδὶ ροθπιϑ ψὨϊὶοἢ ἴῃ ἔοσπι δηα οοπΐοηΐϊ οἰοβοῖν ΓΟΒΟΙΏ]6 Ι8ηΥ οὗ {δ6 
ἱπάϊντάἀυδ᾽ Ρ881π|5 ἰουπᾶὰ ἴῃ ἐπα βτγϑὶ ραγὶ οὗ {μ6 Ῥβδίἴϊογσ. Οὐμοογηϊηρ ὑμ6 
πϑίυγα οὗ ὑῃ6 ὑ588118 βυυηρ ἴῃ σοπηροϊϊου τῖϊῃ ργο- Χο ἴοι} ]65 ὑπο γα 18 
ὯΟ Οἷθδῦ δνυϊάθῃοθ. Απιοὸβ ΒρΡΡΘδΙΒ ἰὼ ἢν σοφαγάθα ἵπποι πὴ} αἰδέανοσ. 
ΒΟ Γ οὐ ποὶ δηγ οὗ ἱποὰ δΓα 51}}} ργεβϑεσνθα ἰῇ μ6 Ῥβδὶίοσ ταδὶ θ6 ἀ6- 
ἱογηιϊηοα ἔτοπι 4 ἀοἰδιϊοα βίυαν οὗ {Π6 ᾿παινίά 8] Ρ588Π|8. 

ΤὮδ βυρογϑογιρτοη5 οὗ {86 ἱπαϊνι 8] 05881π|8 σοηΐϑίη οογίδιη βιρροϑίϊοι 
τοχαγαάϊηρ ἴθ ἰδίογν οὗ ΟΪά Τοβίδιηθπε Ὠγπηποίΐοσυ. Τμα οἱάεβὶ Ηδργον 
ἀεβισηδίίοη οὗ 4 ἰγτὶς ροθπὶ (ϑ.17) 15. υϑυδὶν ἰγϑηβίδίθα δοπσ. [ἢ 18 υϑοά 
ἴο ἀοϑοσῖρε ὑμ6 Ἰογουβ βοῃρβ ἰῃ (ἀεῃοβὶ8 851327, 158 8ῃ δ᾽, 8039, ἰῃ6 ἰγϊυτηρἢ αὶ 
οὐδ ομδηϊθα ὃν με Ηθῦγεν σόοιιθη δἴϊογ ἰμ6 σγοδὶ νἹἱοΐοσγσυ ὑπ ογ {δε ἰοϑάογ- 
ΒΡ οὗ Πεβοσδὴ δηὰ Βαγαῖκ (δυάς. 512), δα 86 Ἰονθ- ϑοὴ 98 'ἰῃ με ϑοηρ οὗ 
ϑοησβ. [1 αἰβϑο ἀδβογίθοβ ἱῃ6 βοῆρβ βυπρ δ ἀγυμκοη σγονοΐβ (185. 949). [1ῃ 
ΘΥΘΓΥ ο8586 ἰἰ 5 {με ἀεϑὶσηδίίοη οὗ 7ογουβ ΒΟη 48 βιιηρ ῬτΟΌΔΟΌΪΥ τὴ τισὶ 
δοοοπιρϑηϊπιθηΐθ. ΤῊϊ5 τ ϑηϊην ἰ8 8180 τ ρ]| 16 Όν ἰμ6 ατϑοκ δαυϊναϊοηὶ 
»ϑαίΐπιοβ (ἴτοτη ψ ἰοἢ οοπιο8 86 ΕἸ 5} ψοσα ρϑαΐπι), Ἡ ΕΪΟὮ το ῃ5 ἃ Βοηΐ 
βυηρ ἴο ἴπ6 δοσοιηρδηϊπιθηΐξ οὗ 8 ΠΆΓΡ ΟΣ 30116 βἰσησοα ἰηβίσυμηθηῖ. ΤῊ] 
Ὁ1}16 15 Ὀογηα ὈΥ̓͂ ἃ ΖτοὺΡ οὗ Ρ5881πὶ5 ψν ΒΙΪοἢ ΔρΡΡΘδγ ἴο ΡῈ διποης ἴπα οἰἀσ58ῖ 1ῃ 
1.6 Ῥβδ]ῖοσ. Α58 με {16 ἱπρ} 165, ἔΠ86Ὺ τὸ βρθοῖδ! ν δαδρίοα ἴο ᾿ἰτυγρίοδὶ 
1:86. ϑϑδονϑθῃ ὑβδίπηβ ὕθαγ 86 {π| ΜηΊικίαπι,  ΪΟὮ ῬΓΟΌΒΟΪΥ τηθϑη5 οδοϑέπ. 
ΑἹ] οὗ ἴδμοπὶ δὰ δϑογιρθοὰ ἰο θεν! ἀπά τηοβὲ οὗ ἴπθπὶ δὲ σοϊδιϊνοῖν θαυ ν. 
ΤΠΟΙΓ ποῦῖα βένὶα δηα βίγοης διλοϊζοη σοπῆτγιι ἴμ6 ρορυΐασ ᾿πἰογργοιδιίοῃ οἵ 
1818 ἴοσηα. ΕἸἴγ-ϑονθπ ρ8811πὴ8 Ὀεδὺ μα εἰ|6 ΜέίσπιουΥ. Τα ἀογιναϊου οὗ 
1818 ἴσα 15 ποὶ οογίβδιη, Ὀυϊ ἰδ ῬγΟΌΔΌΪΥ τηθδη8 ρτίπιθ, ἰμδἷ 15, Ρ58115 βοϊδοϊθα 
ἴον υ.86, ΡΟΒΒΙΌΙΥ, ἰῃ 1ῃ6 βϑυπασοσζιιθ. ΤΗϊγίθθη ῃ881π|5 θα πὸ {16 Μαζὶ, 
τ ἢ σοΙλ65 ἔγομχ {μ6 οομισηοη Ηοῦτονν ν ΓΡ Το ηϊπς ἰο ῬΟΠΑΕΥ͂, ἰο πιοαϊίαΐε. 
ΤΗα οοηϊοπίβ οὗ {μ686 τηραϊζαῖϊοηβ ἱπάϊοαῖϊο ἐμαὶ τηοϑὲ οὗ ὑπο πὶ οοτηθ ἔγομπι 
186 οἰγοῖα οὗ ἴῃΠ6 νψῖβϑθὸ. ΤὨεῖγ σοηϊοηϊβ 8130 βυσχεοϑδὶ ἐμαὶ {πΠῸν δΓ6 σοΡΆΓ- 
δἰνοῖν αἴθ. ΤΠ686 ἀπ ογοηὶ {1165 οἰοαῦὶν ἱπαϊοαία ἐμαὶ ἐῃ6 Ῥβδὶ τοῦ σοη 1518 
οὗ οοἸ οἰ οη5 οὗ Ρ8811π|8 ψ ῃΐ ἢ σοπης ἴτοιῃ αἰ σοὶ ρουοαβ δηὰ ἔγουμ αἰ ογεπὶ 
στουρ8 οὗ νυυιΐθιβ. 
Α βοοοῃά στοιυρ οὗ ϑρογβογιρ ϊοηϑ γοργοβοηῖβ {πε ἰαἴον ὑγδα 1 0}}8 γα ην 

116 δυϊδπογβῃὶρ οὗ πάν! ἀιι81] Ρ58811}8 Οὗ ρίνεϑ {6 Π81Π168 οἵ δηπΊοι8 ομαγϑοῖεγβ 
ἴῃ 5γ86}᾽8 ἰἰβίογυυ ἰο τ Ὡὶ ἢ ἴΠῈν σγογα δϑουῖροα, ϑενοηίν-[Ο Ρ881π|8 ἴῃ 
16 Ηδῦγον ΒΙΡ]6 θϑαγ ὑπὸ {16 Τὸ θαυϊά. Τη ἴδε ατθοκ νογϑίοῃ ϑὴν ΟἰΠῸΓ 
8818 δὰ δϑουρεὰ ἴο 15γ8ο 5 βαγὶν ροεὶ Κίησ. Τμα πηοδηΐϊης οὗ ἐ}}8. {{0|}6 
[85 Ὀδθὴ αἰ ογθη ιν ἰπἰογργοϊθά. Τὶ 18 ὀχοθοάϊησὶν ἀουδίξαὶϊ τ ἴ86 Ηδῦτον 
ΡῬγαροβιϊοη ἰο 88 δον σ υδβοὰ Ὀεΐογε ὑπὸ Ὄχῖϊα ἴἰο ἀεβίσῃδαῖα δι βόογβῆρ. [ἢ 

40 



ΨΤΕΒΑΒῪ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, ΒΑΟΚΟΑΒΟΌΝΩΟ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΡΒΘΑΙΤΕῈΒ 

1538 18} 8383, ψ ΠΙΟΝ 8 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ Ροβί- χης, 1 18 υϑ64 ἴο ἀοβοῦῖθο 8 ροθπὶ δἰ γὶ"- 
ἱρὰ ἰο ΗοζΖοκιδῆ. ΕὝομ ἰμ6 Ὀοριπηΐης οὗ ἰδ Ἔχ ὑμ6 υϑὲ οὗ {ὶ5 ἴθσπὶ 
ἴο ἱπάϊοδῖα ροβϑϑϑϑίοῃ θοϑπηθ ἱπογθαϑῖ ΠΡ ῥτοϊηϊμοηὶ. Τδο ϑιάοπίδη οοἿ ἢ 5 
ὈΘΔΓ ἃ 51 πλ}}8ῦ ἱπβοσιρίίοη: Τὸ ἐπε διαοπίαπιδ. Τἢα οἱοβθοϑὶ δηδίοσυ ἰο ἐδ8 
116 Τὸ αυὶά 18 ἰμὰ ᾿πϑογιριίου, Τὸ ἐδ ϑοηδ οἵ Κογαΐ, Ὀοσὴς Ὀν βδ]π8 
492-49, οὐ ἴπ6 {116 Τὸ Α(3αρὰ (6. σ., Ῥθ8. δ0). ΟἸΙεαΣν 1815 {1116 ἀοαβ ποῖ τὔθϑδῃ 
ἰδδὺ {Π686 ὑ8δ,τωὴ5 τα τσὶ ἴοῃ ὉΥ ΙΘΙ οΓ5 οὗ ἴμ686 συ 45 οὗ βίησογα υϊ 
Ταῖμον ὑπαὶ ὑπΠῸ} ΤΟΥ οἰἴμπον ἀδαϊοδίθα ἴο ποῖ ΟΥὁ τυγιϊῖθη ἴοῦ ὑῃοὶγ τ86. 
Ἠδηος ἴμ6 {16 Τὸ δαυὶϊά ταυβὶ τηθ8ῃ Εἰ ΠΟΙ ἃ Ρ88|πὶ ἀδαϊοδίθα ἰο Πανὶ οσ 
οἶϑα οὔϑ οὗ 8ἃ οοἰϊθοϊίοη οὗ βοηρθ τηϑά6 ὈΥ 84 ψχυϊ]ὰ οὗ βἰῃροῖβ ψῆο Ὀογὸ ἐδ6 
Ὠἰβίογις ἀσϑιπαίϊοη αν ἃ. Τα οοηϊοηΐβ οὗ {μ686 βοανοηϊγ-ΐζου 80-ς 16 
Πανὶ αϊς ρβδίτηβ ἰδανθβ πὸ ἀοιδὶ ἐμαὶ ὑπὸ τηδ)]ογὶῖν, 1 ποῖ 41} οὗ ἔβϑῖω, ψσοσα 
στ τσ ἰοηρ αἰΐζον ἴῃ6 ἀδυβ οὗ αν. ΤὨϊβ ἔδοϊ ᾿ο πα 8 ὑγορδὈ  ν ἰο {π6 
σοποϊβϑίου ἐμαὶ 86 {16 ϑαΐίπι ἐο ασὶά, {κὸ ἰῃ6 σογγεοβροπαϊης ἔθυπὶβ 
Ῥγουετῶδ οἱἨἁ ἁδϑοίοπιοη πὰ αι οὐ Μοδεδβ, νὰ8 υϑοα ἴο ἀεβίρῃδιας δὴ ΘϑΡΪ 
ΠΟ ΓΆΎ Ῥγοάασίίοη ἴῃ6 ἀχδαοὶ δι μουβῆϊρ οὗ νν ἰς ἢ ν88 ἀηκποόνῃ, δυὶ ἩΒὶσἢ 
839 ὈΥ οὐγτοηΐ ἰγδαάϊ!ο δἰϊγιθυϊοα ἴο ἴμ6 ἰγϑαϊ οὶ ραΐγοη οὗ ἐδ18 ἰγρα 
οὗ ᾿Σογαῖυγο. 

Ταδὶ ἰμ6 ἴθηάθηου ἴῃ {πὸ Ὀδοδιὴθ ϑίγοης ἴο αἰΐγιθυῖΐα 41} ᾿γσὶς ροεῖσν 
ἴο θεανιά 15 οοημβσγιηθα ποῖ ον Ὁ μα 1 {Π6 Ὀυὶ 4180 Ὀ. ἴῃ δρηοσυς ἴο Ῥβδὶ πὶ 
4: Το ἤγχαψοῦδ οὐ 6886 ἐδ6 δοῖ οἵ δαυὶϊά ατὸ οπάοά. Τἢδ βδῖὴμς ἰθηάθπον 
ἅδνο χίϑε ἴο ἴμ6 ἰῃιγαὰ ἴγρε οἵ βιιρογβοσι ρου ψοῖ σοππροῖβ ἱπάϊνίάυ8] 
Ρ588]πλ8 ὙΠ ἱποϊἀδηΐβ ἴῃ ἐμ 116 οὗ ἐμῈ ργεδὶ Κίησ. ΤὨϊγίθεη βϑυιο ἢ βυρογ- 
βου Ρ]ΟΏ5 δγὸ ἑουπα. Τμοβα ϊἰβίογιςδὶ ποΐοϑ δῖ θδϑθ οὐ ἴπὸ πδγγδαῖϊνοβ 
ἷἱῃ 1 δῃηὰ ΠῚ βϑαμπιοὶ αἰΐοσ ὑΠμ686 θοο 8 μδά γεοεϊνοα ἐμοῖς ὅπ] Πουϊογοποχηὶς 
γοάδοϊϊοημ. ΤΏΘΥ σδηποῖ, ἐπογοΐογθ, μ6 δῦ] ον ἔμδη ἴῃ6 οχῖϊθ. [1 15 ροββίθ θα 
μαῖ πον ψότα δα ἀθὰ ὃν ἴῃς δἀϊῖοῦ ψῆο οοἸ]οςϊοα ἐδ 80- 8411. αν ας οοἱ- 
Ἰοοϊίοα οὗ ὑβαϊπηβ. ΤΏΟΥ δὰ βοδιϊοσοά τπγουρπουΐ 86 Ῥβαιίεν, Ὀεριπηΐϊησ 
νὴ ἐπα ὑδιγὰ ᾿88}πὶ δῃηὰ σοποϊ πἀϊηρ νι ἢ Ῥ581πὶ 142. 
Α {π|γνὰ ἴγρα οἵ βϑιρογϑοσιρίΐοῃ οομβὶβίβ οὗ {πὸ στηυβίὶςαὶ ἀϊγοοϊϊουβ δἰϊδοιθά 

ἴο σογίδη 8818. Μοβὶ οὗ ἴβϑχ δγὸ ἰουπα ἴῃ οοπμπροϊζου τ} ὑπὸ ῥ88} 15 
᾿ΠΒΟΣΙΡΘα ἴο ἔπ τῃυβῖοδὶ αἰγοοῖΐοσ, δπα πον σοσα οἰθαῦὶν ἱπιοπάρα ἴο ἔδοι]- 
1ἴἰαῖο {π6 υβ6 οὗ [ῃ6 ρὑ8811|85 ἴῃ ἐπε βυπδροζιιθ ΟΓΥ ἰθιηρὶς βοσνῖοθ. ΟὗὨ {μοβ6 
Ται 51. 8] αἀἰγοοιοη5 ἔμοσα ἀγὸ ἔνο ἰγρεβ: (1) ἴβοβα ἀοβισηδιησ ἴῃ νοΐος δπὰ 
(4) ἴμοβα ἱπάϊ!οδίϊης ἰμ6 ἴοπμα οὗ τποϊοάν. ὕπάογ ἔμὸ Εγβϑὶ οἶδβ8 βανογαὶ, 88 
ἴῃ 1 ΟὨΒγοηίοϊεβ 1δ30,. δα {86 {{|16 δῸγ πιαϊάδηϑ, ἱμαὶ 15, ἴὺσ ΒΟΡσϑῃο Οὗ 
[αἸβεϊΐο νοῖοςο8. Ὑνο οἴμοι (6, 19) ἢδνα δ υγιιϑῖοδὶ αἰγοοῖϊίοι ὑἐμδὲ ΓοοῸΓΒ ἴῃ 
1 ΟΒτγοηίοϊοβ 1631, ΤΊ ὑγοθδὶν τηθϑηβ οὶ ἐΐδ οοίαῦθ, οὐ ἐδ ἰοιθοῦ οοίανο. 
ΤὨΕ ἀεβίσηδίϊομϑ οὗ ἴοῃθ Οὗ τ ] ον ΔΡΡΑΓ ΠΕ ΪΥ σομδὶβὲ οὗ ἔπ6 οροπίηρ ποχά 
ΟΥ ψογάβ οὗ ἃ ρορυ δῦ βοῃρ ἱπίγοάιοοα ὈΥ ἰῃ6 ρῆγαβο ὃπ αἀοσοοτάαποος ιοἱξδ. 
Τῆι, Ῥβδίτη δθ6 τγᾶ8 ἴο ΡῈ βιυῃρ ἰο π6 βδῖὴθ ἴ 6 88 ἴμ6 ροριυ ασγ βοῆς, 7. 
ϑιοηπέ ουο οἱ Τἤσηι δ ο Ατὸ Α4}ατ ΟἿ. ὙΤῊΘ βυρογβογρίίοη ἴο ῥβδὶπι5 46, 69, 
δηά 80 15 ΡγΟΌΔΌΪΥ ἴο 6 ἰγϑδηβϑίαιϊθα, ΜΡ Τοδίϊπιοτιψ ἰθ α Βεαιμέμἱ Αποπιοπα. 
ΤὨδ τροΐοαν οὗ Ῥβδίτη ὁ ὕδθδγβ ὑμὸ ρῥἱοϊυγοβαιο {16 Ηϊπαά οὐἨ δε αιυη. 
Το αἰ βου {165  Ιοἢ Ἰδαῖον ὑγαηβίδΐοσβ ἔουπα ἱπ ἱπιοσργοϊπ ἰμ686 βυροσ- 
Βο.Ιρ 0 η.5 18 βΒῃοσῃ Ὁ. {με ν»]άθ ναγίαἰοῦβ ἴῃ {μ6 γοπάθγίηρθ. [Ἃ}ἢ ἰδὸ Πἰρμϊ 
οὗ με ασϑοκ δπὰ ϑὅγγιδο, [88 βιιρεσβου ρἐϊοηβ οὗ Ῥβδὶπι8 8, 81, ἃπά 84 5ῃουά 
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ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΡΓΟΡΔΡΟΙΥ Ρ6 τεπάσγοα, ἔον ἐδς πα Ῥγοδ868, Ὀυὰὶ 819 15 τη ἀθγοα ὃν {πὸ Ταὰγ- 
ὅυπι, Τὴε Ηατ» ιυπιοῖ Παυνὶά Βτοισἧΐ ἴο Οαίῇ. 

ΤῊς ἢπαὶ ργοοΐβϑ γορδαγάϊπρ ἴῃ ἀδίθ οὗ ἱπαϊνι 8] Ρ588|π|5 δηά, ἱπογοίογο, 
οὗ ἴμ6 στον οὗ 86 Ῥβδ ἴον δγὸ ἴπ6 ᾿ΣΟΓΑΓΥ Τμαγδοιθγϑίῖοβ, ἐμ 6 Ὠβιοτοδὶ 
81 υ8᾽οη5, δηα ἴπ6 βριγὶὶ δπὰ βουσὶ οὗ οδοῖὶ ῥβδαίπι; υΐ ἴπ6 δηδιοζίοβ ἴῃ 
ἀμο ἀδνοϊοριμοηῖ οὗ Υπλποΐοσῦν 'π οὐ Ὶ γα] ρίοηβ, ἴῃ 6 ΟΟΟΔΒΙΟΠ ΔΙ Γοΐθγθ ποθ 
ἴπ ἐῃο Ηθῦτγον τυ τηρθ ουϊϑιάς {Π6 Ῥβδὶῖοσ, ἀπά ἴῃ ἰδϑιηοην οὗ ἴΠ6 βιιρογ- 
βου ρἐοηβ ᾿πἀϊοαῖα θογοπα ἀουδὲ ἐμαὶ ἴμ6 στονί οὗ 153γ86}᾽5 ἰγγὶς Πογαῖυγο 
ψγ85 σγϑάυ δ) δπά οὐἱπιϊπαιοα 'π ἴμ6 ἴουγ σομξυγΙ68 ἔο] οί {π6 ἀσϑιγαοϊίοη 
οὗ 7εγυβαίοα. Τῆα ἱπιπιοαϊαῖς Ὠιἰϑίογίοδὶ ὑδοκσγουμα οὗ ῃ6 τηδ]ογιν οἵ 
186 Ρ581π|8 γγἃ8 οἰδαγὶν ἃ ρογὶοα οἵ οὔἹβὶβ δῃα ρογβοουϊίου. {16 186 δϑυ ϊοϑὶ 
Ὁ γϊϑιίδη Ἀγτη8, ὑπὸ  γα οδϑὺ ἰη δα ἔυγηδος οὗ δίοϊίοη. Βδοθηὶ α15- 
ΘΟΟΥΘΓΥ δπα ὈΙΡ] οὶ τοβοδγοὴ ἢᾶνα σίνθ 08 ἃ ΠΟῪ δηἋἃ ἱπογθαβῖηρὶν ἀοβηϊΐα 
Κπον]οάσο οὗ ἰῃ6 ἔουΓ σοί τῖ65 8πα ἃ [αὶ {πδὶ [οἱ] οννοὰ 86 ἀδδιγασίίϊοη οὗ 
Φογιυβδίθια ἱπ ὅ86 Β.οσ. ον μ6 ἔδιϊηῖι} δον 1 88 ἃ ρογὶοα οὗ ᾿πΐϑηβο δηά 
Ρτγοϊγδοϊθα δοῦν γοϊανθα οὐἱν ὈΥ δ ἴονν Ὀγίοῖ ᾿πΐογνβ 8 οὗ ροδοθ 8ηὰ ρῥγοβ- 
Ρεγιῖν. Τῇδ 580Κ οἵ ἰποὶν ἰθρ]6 δπα σδριὶϊδὶ οἰΐν, {πὸ Εἰσὶ οὗ δὴν τεΐι- 
ὅε65 ἰο Εμγυρὶ, δπά δα ἀδοροτγίβιϊοη οὗ ὑποὶγ ΡΟ] ς8] δπα βρ᾽γιΐαα) ᾿ΘΘ 6 Γ5 
ἰο Βαρυ)]οηΐα ἰοῖδ ὑμ6 Φον 8 ρϑορὶθ ἀἰβιηοιρογοὰ δηα ογυβηθά. [Ιη {δ6 
ψογβ οὗ ἴῃ6 δυϊμοῦ οὗ 1,διηθη ἰδίου 41. 1δ: 

ΤΊΟΥ νδπάογοα 45 ὈΠΠπά το ἱμγουρῇ {πὸ βἰγοοῖβ, ρο ] αἱοα τι Ὀ]οοά; 
ΤΠδῖ πηθη τϊῃϊ ποῖ ἰουςῖ ἱμποῖὶ ὑπο Ὺ ἀτονν δ8146 ὑΠ6 1 ζαγιηθηὶβ: 
“Ὁποίοθδη Γ᾿ ἴΠ 6. ογθα ἴο ἔμοι, ὁ εραγὶ, ἀο ποῖ τοιοὶ.᾽ 

σϑαγ ἢ6 γγ 8115: 

ΟυΓ οΥε8 51}}} ἔα]! ἴῃ Ἰοοκίης, ἔον Βοῖρ {μδῖ 18 ὑπανδι! την, 
Τη οὖγ ψϑίοῃϊης να να νδϊομοα ᾿ἰπ νη ἴογῦ ἃ παιίοη ἐμδὶ 4065 ποῖ μοῖρ. 

ΤΙ δονβ, Ββοσανογ, ἐμγουσὴ ἴδ αρο8 ἢανα δἰγανα ὑγονϑά 8 τϑοῦ οὗ ορίϊ- 
Γαϊϑῖὶβ. ἔὔνθη ἴπῸ αἰβαβίον οὗ ὅ8θ6 Β.Ο. οουϊά ποῖ ογυβῃ ἰῇθπι. (Ἃσδάυδν 
{86 ῖγ ορὲ Κιπάϊθα δηά Ἴθηϊγοὰ ἴῃ ἐμ βυγνίνοῦβ οἵ ἴῃ6 ἤουβε οὗ θανὶά. 
Ἠείυροοβ σϑθ ὑ8ὸκ ἴο θυ] {ποδὶ ἤονοῖα οἡ ἰδ6 γτυΐϊη8 οὗ Φογιιβδίθπι δπα 8 
510 [6 Τζυ.8] τγα8 ἰπϑυϊϊυϊοα οὐ {μ6 ἀφδβοογαιθα ἰθιρὶα βῖ6. Τα σοῃαυσβὶ 
οὗ Βαρυίοιυ Ὁ Ουγυβ ἰη ὅ38 Β.6. Ὀτουρμὶ ἴο ὑἰμ6 δεννβ οὗ Ῥϑιθδϑίϊηθ γο] ρου 
Πθογῖν δηα ροβϑιθὶν ᾿πϑριγοὰ ἃ βαπάζα! οὗ 86 ἜἽχιΐθα ἴο οοσλθ ὑ8ὸκ ἴγοιῃ Ἃ15- 
ἰδηΐ Βαθυϊοηῖα. [ἢ δ20 Ηκδρραὶ ἀπά Ζοομαγίδῃ βγοά ἴῃς 268] οὗ {με ρονεγὶν- 
βί γι σΚοὴ σοπιηδηῖὶ ὑπαὶ γοπιδὶ θά 1ῃ Ῥα[οϑιϊηθ ἴο σου] ὑμ6 στυϊηθαὰ ν᾿ 4}}8 οἵ 
[86 δηςϊθηΐ ἰοθιρὶα δηά ἰο σανῖνα {ῃ6 βϑογιβοςθβ. Τῇῆὴθ πον οὗ ἴπ6 πὶ ν 
γον υἱοη5 ἐμαὶ Βμοοῖς ὑπῸ Ῥεγβίδῃη Επρῖγε δὲ με Ῥεσιππίης οὗ {π6 γεϊρῃ οὗ 
δεῖ ἰοὰ ἴῃς ἴδηῖρῖο θυ άθγβ ἴο μορο, ἱπουσῇ ἴῃ νδῖη, ἴογ {Π6 τοϑιογδαίοη 
οὗ {ποῖ ἰογπιοῦ ἱπάθροπάρφησα δηα ζοῦν ὑπάϑγ ἐπα γυὺ]ὰὸ οὗ ἔποὶγ ζονΌσΠΟΥ, 
Ζεουυθθαθαὶ, [πὸ βυγνὶνηρ ταργαβοηἰδίνο οὗ ὑπ ἢουβε οὗ Ὠεανα. 1ἰ να58 
οπα οὗ ἰῃ6 σάγα τῃοπλθηΐϊβ ἰπ ροβί-Ὄοχῖ !ς Πιβίοσυ ἤθη 5Γ86}᾽ 8 ΘΓ ΟΣ τη68- 
ϑ98ηϊς Βορθ8 θυγβὶ ἰηΐο ἃ ἤδσπιο; δυὲὶ ὑπαὶ ἤδιπιθ ννγαϑ αὐοΚὶν οχυηρσυ ϑμοα 
ὙΠΘ6Ὼ ἰῃ6 τυ]ς οἱ δγῖυβ τγ88 ΕγμΪν οϑίβθΠ5Π86 ἱμγουσμουΐ ὑμ6 Ῥογβίδη 
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{ΤΈΒΑΒῪΥ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, ΒΑΟΚΟΒΟΌΝΩΟ ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΒΑΙΤΕΒ 

Επηρίγθ. Ζοευῦθαροὶ γγα8 ῬγΟΌΘΌΪΥ ὈδΗΙΒῃοα οὐ ρυΐ ἴο ἀφραῖίῃ. Τῇὲ δῖρσἢ 
ῥγίοϑὶ ὑπάοὺ ἃ Ῥογβίδῃ βονογηοῦ Ὀδοδῖηα Ποποοίογι ἢ 86 οἷν] 85 γ76 }} 85 186 
το σίουβ μοδα οὗ {86 δεν βῃ ρθορϊα. 

ΤὨς ϑονθηΐν ὙΟΔΓΒ Ὑ ΠΙΟΒ [ο] ]} ονοὰ ποτα διιοηρ ἴμ6 ἀδγοϑὶ δηα τηοβὲ 
ἀϊδοουγασίης ἴῃ 4}} οὗ [5γϑο 8 ῃιϑίοσυ. ΤΠΘΥ δα γοοοσαθα ποῖ ἴῃ {86 δ η8]5 μυὶ 
ἰπ ἴδε ᾿γτὶςβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδιηθηὶ. οι ΝΕ Δ σδιμα ἰο Ῥδ᾽οβιϊπο ἴῃ 
44δ Β.ο. Βα ἰουπά {δ6 ον αι οοτησηυ πη ν ἴμ6 ἢ 6] 0685 ν]οϊτὰ οὗ {86 Ρ1111655 
δἰΐδοκβ οἵ 118 μβοδίμθη πο ροῦβ. ὙΌσβα 5}1}}, 6 ἔουπα ἴΠ6 τη8858 οὗ ἴῃ ρεθο- 
ΡΪα στορ θὰ οὗ ὑμὶν Βογθασδγυ οϑίδίθβ ἀπ ομϑανοα ὈῪ ἱμοὶν ἢοδγῖ 658 συ 618. 
Τὶ 88 ἃ ρογοα ἤθη Βα ον ἴο Φεμβονδὴ δηά ἴο ἢ18 ἀθιημδηαβ τγ88 γτοναγαθά 
ΌΥ Ρονοσῖν δηα ρογβοουζίοη δηα {86 ἴδυπῖβ οὗ ἔποβα νῆο, Κὸ 5008 ἔσο πά5, 
614 ἰο {δμ6 οἱὰ ἄοφσιιδα ἰμδὶ πιϊβίοσϊυπε δηα βυ οση νοσα ἀπε που] 806 
Ρτοοῖβ οὗ βὶπ δηὰ αἰνίπο ἀἰβρίθαϑυσθ. [1ἰ ἰβ ὑγοῦδθϊα ὑπαὶ ουἱ οὗ {μϊ5 ρΡογιοά 
οὗ δηρυΐϊϑῃ οουλα ἰδ6 ἔνο ποδὶϑβδὶ ργοάυοὶβ οὗ [53Γ86}᾽8 ἱτπηστηογὶδ)] “οϑηΐιβ, ἰῃ6 
ῬοΟΚ οὗ ΦοὉ δπὰ ἴδ γῆβδρϑοαὶοθβ οὗ ϑαϊδὴὴ 40-δδ. Ἐδιῖῃ, ψῃϊςῖ, ἐμπουσἢ 
οΥβῃοα ἴο δασί ἢ, γοϑα ἴο βοᾶνϑῃ, 85 ἱπνιποὶθ]θ. ΑΡΡδγϑῃίυ, ἰ γα8 ὑῃὸ Π 
15818}8 Ῥθϑυΐθββ 1468] οἵ 86 βυβογίηρ βοσνδὶ οὗ Φθβονδὰ ἰμδῖ Κι πα]οὰ ἰῃ6 
268] οὗ [Π6 γουϊμῆι! ΝΟ ΠΟΙ Δ ἢ ἴῃ αἰδίαπε ὅυβα δηα 08 86ῖ ἰῃ τοῦθ ἔογοοϑ 
ΈΟὮ ποῖ ΟἿΪΥ τοβυ θα ἴῃ {π6 γτορυ ] ἀρ οὗ ἴῃς νν 4115 οὗ Φογσυβδίοι διιῖὶ 8130 
ἴῃ ἴδ ἰγαπβίοσγιηδίίοῃ οὗ {ΠῸ 1468}]5 δηὰ [16 οὗ διιάαίβτη. 

ΤΒΟ ρεογοα ψοὴ [ο]]οτσοά 86 ψνοσὶς οὗ ΝΟΠοι Δ ἢ 88 ομα οὗ ὈΓΟΒΡΟΥΥ 
84 σοηῆδοποα δπα οχυϊδίίοη ἴον ὑπὸ Φεν8 οἱ Ῥαϊοβϑίϊηθ. 11 ἰβ οἰδαυῖν [86 
Ὀδοκρτοιπά οὗ τδὴν οὗ {μ6 πιοϑὲ θοδυϊ ἔν 58] τὴ5 πὶ ἴμ6 Ῥβδαίίεσ. ΤὨγουρἢ 
ἴπῸ ἀδγῖκ, αἰοοτην γον Φοθονδὰ 84 ἰδ ἷ8 ρΡθορίς ἰοσὶ ἢ ὑπ διτηθά, δηα πον 
85 ὑμοὶν αἰνὶπο μοβὲ βοῖὶ Ὀεΐοσε ἔμοηλ 8 σοὶ ἰ80]6 ἴῃ π6 Ῥγόβθηοα οἱ {ποὶγ 
ποτ 65. Ἀυγηα ἴἰῃα οἸοβίηα γθδῚ8 οὗ [Π6 Ῥογβίδῃ ρμεοῦοα [6 δυθῃρη 
8ΙΓΙΪ68 οὗ μα Ὀοοαν Ατγίδχογχοθ ΟἼμυβ ἔγανογβοα Ῥβίθϑιϊπο. Ηον ἔδυ ἴπῸῪ 
δ Ποῖοα με 6 ν8 δηὰ ᾿οὔξ ὑποὶγ τδῦκ ὉΡΟΩ ὑμ6 Ῥβδ] ΟΡ 18 ποῦ δη  ΓΟΙν οἶδ δ. 
Αἱ δρουῖ 86 β8πι6 ἔτης ἴδ6 ἰουά Ὀοΐνοοι ον δηα Θδπιδγ δη θοζδῃ ἴο α}5- 
ἰοσὺ δπὰ οι τῖον ἴΠ6 βριγὶῖ οὗ {π686 ἔνο Κιπαάγοά γεῖ 8]16 ἢ ῬΘΟρἑ 68. 
Τα οοπαιϊοβὶ οὗ Ῥαϊοβίμα ὈΥ ΑἸεχϑηάοσ ὑπὸ τοδί, 889 Β.0., 14 ποΐ τ8- 

ἰοΓΔ }ν αἴοςϊ [ἢς ἰοσγίυπο8 οὗ ὑμ6 δυάοδβῃ σου πὶ ϊνν δυὶ 1ἴ στον Ὀγοδά- 
δηρα ἐμοὶ ᾿πἰθὶ]θοῖυ] Ὠοσίζοη. Μϑῃν 26.718 ἰο!] ον ἴῃ {μ6 “κε οἵ 
ΑἸοχϑηογ᾽ 5 σομαυοβὶβ οὐ οἶβα  σα δἰἰγαοϊοα ἴοὸ με “τοδὶ οἱἐ168 οὗ 186 δδβίθγῃ 
Με ογγδῆθδη, δηα οβρϑοῖδ!]ν ἰο Ερσυρὶ, ὈΥ ἴ86 υπδυδὶ ορρογίυ 165 οἵ- 
ἴογοά ἰἤοτὰ ἴοὺσ οοσηοῦοα δηα γάρ. ΕἸουσιβῃϊηῦ ατοοῖκ οοϊοηο8 οα ἰδ6 
Ῥογάδιβ οἵ ὥὅυγια δηά ἱῃ Ῥϑίοβι πο 186 1 Ὀσουσῃξ ἰμ6 76 νν8 ἰπἴο οἷοβα οοπίδοϊ 
σὰ {Π6 ΔΙ] ατἱηρ "6 δηα ουΐυγα οὗ ἀτοθοθ. Τἢδ ὑ58} 18 οὗ {πε ατεοῖς ρογοά 
βῆον {86 ᾿ηῆτποηοο οὗ ὑπ18 Ὀγοδάον ουὐοοῖ τ Ὠ]Οἢ σδηηο ἐπγουρῇ οοπὲδοὶ νι ἢ 
Οτγοοκ ἱδουσῃὶ δηα οἰν:]!ζαϊοη. 4206], νῇο Ἰ᾿ἰνοαὰ ἀυγίης ἴδ Ἰδιζοσ ραγὶ οἵ 
{86 Ῥεγβίδῃ ρογὶοα, 15 [δε ἰαϑὲ ΟἹ Ταεϑίδιηθπϊ ργορμοὶ στ βοβα πδῖὴθ 6 ΚΟΥ͂. 
Ἡεηρςοίονιἢ [Π6 νῖβα σθῃ, ΟΥ 88.365, 8116 [ῃ6 ρΐδαος ἔοστηθῦΥ οοοσυρὶοα ὈΥ ἴδ6 
Ριορμοῖβ. πῆ κο [86 ΘΑΓΙΪΟΓ Ργορμοὶβ το βροόκὸο ἴο δε παϊϊοη, πον δά- 
ἀτεββοα {ποῖ ᾿οδοῆϊηρ ἰο ὑπ6 ἱπαϊνίάυ8]. ΒΘοοσηζιης ἰπ6 στοδὶ νϑὶις οἵ 
186 ᾿γτῖς 88 8 ἴογῃ οὗ ἰθδοβίην, {πΠ6 Ὺ ρῥγοϑοηϊοα [Π6 σοβυ} 15 οὗ {ποεῖν ἐμουρσπὶ 
δηά εχρογίθμοα ποῖ ΟὨΪΥ 'π ὑσονεγὺβ Ραΐ ἴῃ ᾿ὑβδῖτπιβ. [Κα ἔδε ρῥσορμῃεοῖβ δπὰ 
ργιοβίϑ, {6 . τη8δά6 ἃ ρὑγοίουῃμα ἱτηργοβδδίοη ὈΡΟῚ {86 ῬΒδΙτοσ. 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ΤΕΣ Ὀυσης ἴδ6 σοζυγΥ δηἀ 8 8] [Ὁ] ον ὑμ6 ἀδδὶῃ οὗ ΑἸοχδηογ ὑμα δον 
δεδυ οἵ Ρα]εβιϊπα ψογὰ ἰη ἔτη οουΓίοα οΣ οοπαμπεογοα ὃν ἰμα Ριοϊεδηιε5 οὗ Εσυρὶ 
βύγυαῖθ ον Ὁ ἴῃς ϑοϊουςϊά συ ογβ οὗ ϑυτία. ΕἾΠΔΙΥ, δθουὶ Φ00 Β.Ο., ἐμι6 . οδπιθ 

ὑπάογ ἐπ Ρογιιδηθηΐ οοηίγοὶ οὗ ὅγγια. υγης ὑπ6 ποχὶ μδ]ἢ σδηΐαγν ατοοκ 
14685 δηὰ ουϊΐυγα τάς Δἰδγιαΐηβ ᾿ῃγτοϑαβ προὴ διάδϑηι. Αἱ ἰαϑὶ {πὸ τεϊρῃ- 
ἴη5 Ηἰσἢ ῥγοϑῖβ ὑμπουηβοῖνοβ Ὀθοδηθ διαθηὶ Ηρ]]θηβίβ. ΕἾΜ], ΠΟΎΘΥΟΣ, 
186 Ὀἱϊίος ρῥογβοουϊουϑ οὗ Δηϊοςοδιβ ΕΡΙ ΡΒ 65 διουβοαὰ {μὰ βυθοῦ 
Ἰογϑιῖν οὗ ὑμ6 δον ταοοθ. Τα Ὀ]οοά οἵ 118 τηϑγίγτβ ἢγοα μα Ζοϑαὶ] οὗ ὑμ6 
δϑοά ρῥγοϑὶ Μαεαιδι!δϑ δηα μἷβ Ὀγαᾶνο 5οη8, δηα [586] δηϊογοα ὉΡοι 118 βοοοπά 
τοδὶ, μογοῖς αρὸ. Τῆδ να]δπὶ ἀθοα5 οὗ ὅδι} δὰ θανια πγογα γοροδίθα!ν 
ΘΟ  ρΡ86α οὐ μαγά-ἰουρὶ Ὀ41}16- ἢς 149. ΤἈο ἔδι "ἢ δηα ϑιυνογάβ οὗ διιάβ8 8δη4 ἢ}5 
[ΟἹ] ονγογβ αἱ εἰμ ιοῖΥ πο ποὶ ΟἿΪΥ σα] σίουβ ἔγοθάομι Ὀὰϊ 4180 Ρο το α] ἱπάθ- 
ροῃμάρφῃςσα. 

Οου- ΤὮς ἴῃγϑα σγοδὶ ογ8689 {μῃδὲ δνε ᾿ἰεΐξ ὑἐποὶν ᾿π 46 }}0]6 βίδιρ ἀροὶ ἐπα Ῥβδὶ τοῦ 
ΔΒΟΒΕΣ (1) 186 ἀοϑιίγυοσίίοη οὗ Φογυβδίθιι ἴῃ δ86, (Φ) ἴΠ6 βονθηΐν γυϑδῦβ οἱ αΪ8- 

σουγαροιηθηΐ δπά ροῖὶν ρογβθουϊου ψΒΙΟΩ ἴο ]οτνοα ὑῃ6 α15}}} 8] οητηθηΐϊ οὗ 
ἴῃοβα γψγῆο γορυ]ῖ [ῃ6 βοοοηά ἴδθρ]ςθ, δηα (8) με ἱζἴον Μδοσβθοθδῃη βισυσρῖία. 
ΤὮδ ὈΓΙΖΏΪΟΓ, ΠΊΟΓΘ 7Ο ΟΣ ρουὶοαβ όσα (1) {π6 ἴονν βῃογί γϑδγβ δεΐσψθοη δ420 
8η4 5616 Β.Ο. ψ ἤθη ἰδ ἴδιαρὶα τνα5 Ὀοϊηρ το], (2) {πῸ ρογὶοα οὗ δοροΐυ]- 
6885 8η4 το]οϊοίηρ [ΟΠ] ης 86 ποῦ οὗ Νοβοιίδῃ ἴῃ 445, (8) ἴπ6 οομ- 
Ρδύδιϊνοὶν σϑὶὰ ἐπουρῇ [655 Ἰογουβ ατεοῖκ ρογὶοά, δπὰ (4) ἴῃ Ἴοοημβάεηϊ, 
Ἔχυϊδηΐ, σγαῦ κα ἀρο ᾿παυχυγαῖθα ὈΥ ὑμ6 Ὀγ}Π}8ηὶ νἱοΐοτ!65 οὗ δι4825 Μδο- 
σοι. 
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ΝΠ 

ΤῊΗΕ ΤΕΌΟΤΌΒΚΕ ΑΝῸ ΗΙΒΤΟΒΥῪ ΟΕ ΤΗΝ ΡΒΑΙΤΕΒ 

ΤῊΒ βδίΐεγ ἴῃ 118 ργοβοηὶ ἔογπι ἰβ ἀἰν: θα ᾿πῖο ἔνθ εἰν βοηβ οὐ Ὀθοοΐ5. Τθο ἄνο 
Τῇεβε ὅγε 1-41, 492-78, 783-89, 90-106, ἀπά 107-160. ἙδΟῊ οὗ ἔμεθε ἀϊνίβίουβ ἥξυταείομδ 
ἷβ Ἰηϑύκοα ὈΥ ἃ οοποϊυάίηρ ἀοχοίοῦν. βαϊὰ 1860 ἴῃ 1ἰ561{ οοπβιϊαϊος ἐμ6 ὉΠΡΟΣ 
οἰοβίηῦ ἀοχοίοσνυ. Τμὰ ἢγβϑὶ ἴῆγοθ αἰνιβίοηβ δα ἢδίισγαὶ δηαὰ ΔΡΡΑΓΘΏΥ 
ΤΏΔΙΚ διισσοβδῖνα δίδϑοθ ἰῃ ἰπδ ΘΑ στον οὗ ἰῃ6 Ῥϑαϊίοσ. ΤὮς αἰν]βοη 
Ὀεοΐνοοη 106 δπα 107 15 ΔΓ Ι ἾΤΑΓΥ, ἴου Ῥ881π|5 104--107 ἀγα 'π ποθ 8 ἢΠΠΟΓΑΣΥ 
υαη. ΤῊ 8 Βνοίο]α αϊν]βίοη 15 ὑμ6 ψοσκ οἰ ποῦ οὗ {86 πα] βἀϊῖον οὗ ἰδ Ἀ588]- 
ΘΓ ΟΥ 6586 οὗ ΒΟΙΏ6 ἰδῖδν γανίβοσ. [8 81 γ)88 Ῥγο ΘΔ ΌΪΥ ἴἰο αἰν!άς ἐπα Ῥβδ! τοῦ 
Ἰηΐο ἔνα αἰ ν]Β]Ο ἢ σΟΥΓΟΒΡΟΠ πη ἴο {86 ἔνε ῬΟΟΚΒ οὗ {π6 ἰαχ. [1 ορμδ- 
51Ζ69, ον ΘΓ, ὑμ6 δεῖ ὑδαὶ ἴῃς ῬΒΑΙΓΟΣ 15 τηδὰὰθ 0 οὗ 51π18}}6 Ὁ οο]]Θο 0 ἢ5 
δη4 δαὶ, πΚὸ ἴμ6 ὈοΟΚ οὗ Ῥτονογθ, ἴἴ στον σγδαά δ! 85 ἴῃ σοβϑυ]ὶ οὗ Ὀγίησ- 
ἴῃς αἰ εγοηΐϊ οοἸ]δοϊοη5 ᾿ορεῖμοσ. ΟἸδρίοῦ 1, ψὮΙΟΝ σοπδιϊϊε8. 8. φοηογαὶ 
Ἰηἰγοάυςσῖίοπι, {ἰκὸ {πα ἱπιγοάποίοη ἰο ὑπ6 θοοΚ οὗ Ῥγονογθϑ (1-9), 15 ρΡγορδΌὶν 
οὔδ οὗ {πε ᾿αἰοϑὲ δά αϊἰοπς ἴο ἴπΠ6 θοοΚ. [158 ἀϊαδοιϊα σμδγαοῖορς γοβοϑοὶβ ὑμ6 
ἱπουρβὲὶ οὗ {με Ἰαΐον ννῖβο δπα οἵ ὑπο ὶγ βϑυσοθββοῦβ ἴΠ6 ΒΟΥ 68. 

ΤὨς οἰἀοβὶ οο] ]οοϊοη οὗ Ρ881π|8 ἱῃ {ῃ6 Ῥβδίἴον 18 οἰδδαυὶν ἴῃς 80-. 8164 ἢγϑὶ 189 ἔνο 
Ῥανίάϊς ςοἰθοϊίοπ ἔουπα ἰπ Φ-41. βδὶπι 10, ψ βίοι 808 ἔμε {Ππ|6 ΤῸ βίους 
Ῥαυϊά, νγᾶϑ οὔσα ἐπε βϑοοπά δ]ὲ οὗ δῇ δογοβίϊς οἵ ψμῖοῃ ἰμε Ηγβὶ 15 ἰουμπὰ [008 
ἰη 9. Τμα {Π|]6 οὗ Ῥβδίτη 88 15 δἷϑο ἰδοκίῃρ Ὄχοορὶ ἴῃ ἴπΠ6 ασθοκ νογβίοῃ. 
115 οοπίθηϊβ ἱπαϊοαῖο ἐμαὶ ἰὰ νγα8 ἰαΐοὺ ᾿πβογίθα ἴῃ {}]18 δαυ θοῦ οο]]δοϊοη. 
Αποίῖδμον θδνιαϊὶς σοἸ]]δοϊίοι 15 ἰουπα ἴῃ δ1--79ῷ. Αἱ τ} οἷοβα οὗ {Π]18 οοἸ] δϑοϊοη 
15 ἰουπα {ὑπὸ βρη βοδπὶ ποῖος, ἤο]οσνησ δὴ οἰαθογαῖθ ἀοχοίοσυ : Τὴθ Ῥγαψθῖ9 
οὗ Ῥαυὶϊά, ἐδ ϑοπ 9 υ 6886, ατὸ σπαρά. ΤῊ Ϊ5 ροβιβοσιρὶ [6 π45 ἴογος ἰο {πε βὺρ- 
δεβίίοη, 846 ἰοὴς αὸ ὈὉγ Εν], [δὶ ἰπς δγβϑὶ ᾿δνιαϊς σο] δοϊϊοη νγὰ8 Ομσα 
ἔο]οννοα ἱπιπηθαϊαίοϊν ὈΥῪ δα βθοομαά οοπίδιπθα ἴῃ δ1-74. 1 [}}]18 γεοοη- 
βιγυοίΐοη δ6 δαορίθά 1 4130 βϑοῖνεβ δηοῖμοῦ ῥγοόῦίθμα, ἴοσ δὶ ργοβϑοηΐ 588] 
ὅθ0, ψ ΒΊΟΝ 15 ἀοαϊοδιοα ἴἰο Αϑδρἢ, 15 βεραγαϊθα ἔγοιῃα ἴῃ 6 οἴποσ Αβδρὴ 0588] Πὶ5 
ἴῃ 78-88 ΌΥ {ΠῸ βοοοπὰ θδνιαϊς ςοἸ]οοϊου (δ1-- 72). ΤῊ στοϑιογαι οι ὈΓΙΠΚ5 
τἰοχοῖμον {πῸ ἔνο σγοδῖ Το] ]δοϊουβ οὗ ρ841π|5 αἰγὶ υΐθα ἴο {πὸ ἰοιρὶο 5ἰηρ- 
6Γ8, ἱῃ6 8οη5 οὗ Κογδὴ δηῃά ἴθ βοῃ8 οὗ ἄβϑαρῆ. Τῇβε βεποσϑαὶ σμδγδοῖοσ δηα 
οοηἰοηΐβ οὗ ἴῃς βοοοπά αν! άϊς οοἸ ΘΟ ο σοπγπλβ ὑπ6 οοποϊυβίοη ἐμαὶ πον 
ΘΟμ16 ἔγομπι ἴΠπθ 881η6 ζεηθγαὶ ροϊπὶ οὗ νον δπα ἔγοιῃ 8 {{{{]Ὸ ἰδῖον ρογὶοα ὑμδ8ῃ 
ἴδοβα ἰῃ ἰμε γβὶ ςο!] οι οη. 

ΤὮδ ον άθησα ἰβ ΓΟΘΒΟΏΘΔΌΪΥ σοηνὶ πος ἔμαὺ ἴμ6 π18] στ οὗ ἰδ βιχίγ-ϊνο Ὑμοὶς 
Ὀ58]1ὴῺ8 ἰπ {8686 αν α]ς Το] ΘΟ οΠ5 (Φ--41, δ61-79) τόσα τυυτϊτίθῃ ἀυτσίης ἰδ ς αἈ16 
Βτϑὶ [δ] οὗ ἰμ6 Ῥογβίδῃ ρογὶοα οὐ δαῦὶϊοῦ δηὰ ἰμδὶ ἴπὸ Εγϑὶ οὐ] ]θοϊοη 88 
τδάς6 βοοῦ δζοσ ἴμ6 ψοσκ οὗ Νοβοπδῃ δηά ὑῃ6 ὑτιθϑὶ Υ τγοίοστηβ δϑϑοοϊδιδαὰ 
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ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ 

σὰ Εστα. Τῆα ΠΙΙΟΓΑΓΥ βιν]ς οἵ ἰΠ686 Ρ881π|58 15 νἱρογουβ δηῃἀ ἴγθ ἔσομαι ἰδ 6 
ΑΥΔΙ 8 153Π1|8 8η6] γι ἢς 4} 1{165 τὶ ἢ σμδγδοίθγιζο την οὗ {86 Ρ8811158 ἴῃ ἴῃ6 
ἰαϊίοῦ ραγὶ οὗ {π6 Ῥβϑδὶίίεσ. ὙΉΟΥ οοπίδιη ἔοενν ᾿ἰξυγρίοδὶ ἔογμυ]δ8 απ ποβὶ 
οὗ [μοῦ ἃγὸ τπειτΐθη ἴσοι {πδ ἱπαϊντά 8] οὗ οἶ885 ροϊπὶ οὗ νίενγ. 1ἢ βοπογαὶ 
πον γαβοοῖὶ ὑμ6 ὄνοηῖβ ἑοϊ ϊονίπς ἴΠ6 ΒΘΟΥ]οπίδηῃ οχ]ο δηα ὑμα 116 οὗ ἃ ΡΟΟΙ, 
βίγυ ας σου η ν Βυγτουπ θα ΌὉΥ Τ6 ΓΟ 655 ΟΡΌΓΟββοῦβ.Ό Τα ἰοδοὶη 5 
οὗ ἴῃ ὑγθ-σ]ο Ργορμοῖβ, 8ηα Ὄβρθοῖα ! ν Φογοιαιδῃ (6. σ., 8. 16 δπὰ 89), 
δδᾶνα τηϑ66 8 ῥχγοϊοιιηά ἐπ ργοϑϑίοα ἸΡροὰ ἐπα τη 5 οὗ ὑΠ6 ρῥβδί πϑἰ5. ΤΗ6 
ομιοῦ ὑσγοῦίθπιβ αγὸ ὑμοβο οὗ 1,δυχοηἰδίϊοηβ δηα οὗ 5818 40-66, ψὶ ἢ ψ  ϊοἢ 
τ ρΡ5 ἴΠ|686 Ὀ581118 ἴδνο ΓΏΔΩΥ Ροϊπὶβ οὗ σοπίδοῖ. ΤἘΠΟΥ τονϑδὶ {πὸ 8υΐ- 
ογηρ5 δηα ἴῃς Ποραβ οἵ ἴῃς διοῖοα ἀυγίηρ ἰμ6 ἀδγβ ρῥγοοθάϊης {μ6 ρρϑδγ- 
8ης6 οὗ ΝΟΕΒΘη 8} 88 γγ6ὲ}} 48 ὑῃ6 οοῃηβάδηῃοα δπά οριϊτΐβια ἐμαὶ Ὀυγϑὶ ουἱ 
αἰΐογ ἢἷ8 δάνθηϊ. ΤΏ οὐἀϊῖοῦ οὐ οαἀϊΐοσα ψο Το] ]οοἰοα πα πὶ ογα ρσοῦϑΌὶν 
᾿πβρίγοα ἴο ἀο 80 ὈΥ ἴμ6 σου  αϊηρ οὗ με νν8}15 οἱ Ζογυβδαίοια, ἵμ6 γονῖναὶ οἵ 
186 δυάοδη σοπιηλυ ν, δπα ἴῃς οχἰθηβίοη οὗ ἐπα ἴδια] βοσνίος νοὶ γα- 
βι }6α ἔγοια ἴῃ6 ψόοῦκ οὗ ἐμαὶ στοαὶ δεν ἰαγτηδη. Τῆς ἔδοϊ ἐμαὶ Ῥβδὶ πὶ 
14 15 τορτοάιυςδά ἴῃ ὅ8 δπὰ 831}. 1η 711“ βιρρεβῖβ ἐμαὶ ἰῃ6 βεοοηά Το] ]οαἰίοη, 
δὅ1-72, 8 τηδάδ ἱπάθροη θην δηά ἃ ᾿ἰ 116 Ἰαῖοσ, ΡοβϑιΪῪ πθαγ {πα ο]ο86 οὗ 
ἴῃς ῬοΓβίδη ΟΥΓ ΘΑΓΪΥ ἴῃ ἴῃς ατοοκ ρογιοά. 

Ῥ94118 482-49 θδδγ {μ6 βυρεγβογρίίοη, Τὸ ἐΐδ ϑοη8 οἵ Κογταῆ. Ἰηδβιυςοῇ 
8ἃ8 ἰῃ688 σογὰ ὑμ6 σοῦ συϊὰ οὗ βΒ'ῃροῖβ δἱ {6 Ζογιβαίθιι ἴθρὶς ἀυτγίης ἰδ 6 
ταϊάἀ]α δπά ᾿δϊΐον ραγὶ οὗ ἴῃς Ῥεογβίδη ρογὶοά, δὰ σψοσὸ ἰδοῦ βρρ αηϊθα ὈΥ 
ἴδ συ 9 οὗ Αβϑδρι, Ηδιιδῃ, δπὰ εοάυίΐμυῃ, 1ὲ 15 ργοθδθὶς ἐμαὶ [μα οοἸ]Θοἰΐοι 
οὗ Κογβϑμιῖῖα 8818 σοι 68 ἔγομι ἱμ6 88π|ι6 ρετοά. ΤῊΪβ ἀδἰϊπρ 18 σοπβγιηθα 
ΌΣν {μοὶ οοηϊοηΐβ. Τῆς ῥγοθίεια οὗ ἱπποοοηὶ βυβεγίηρ 5}}}} τοϑὶβ αν ν 
ὍΡΟΙ ὑμ6 ᾿ 58] ηγ3ῖ8, αὶ {π6 ΘΆΓΠΟΡ 86 η86 οὗ συλ 15 ἰδοϊκίηρ, ὄνθη 88 ἱὰ ἴδ6 
ΠΟΙ ΟΠΔΡΟΣΒΤΥ ὈΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ὅοο]. ΤΒα ΠΠΓΟΓΆΓΥῪ βίν]α 18 νἱβογοὺβ δηά μἰσηὶν 
Ροεοῖῖο. Τδα Πἰυγρὶοδὶ ἔἴογηι 85 τνϑ]] 85 ἔμπα 1116 οὗ [686 ῥβϑδίτηβ ἱπα ]οδῖθϑ [Πδῖ 
ταοβὶ οὗ ἴβοὰ ψοσα τ τίθη ἴοῦ υ86 1 ἴῃ6 ἰδιηρ]Ὲ βοσνίοθ. Το οἰσῃῖ Κογδῃϊῖα 
Ρ541π|8 (492-49) τόσα ργοῦδῦϊυ δα ἀθα ἴο ἐπε δι ον Πδνίάϊο οοἸ]οοἰΐοιβ δρουΐ 
186 Ὀοριπηΐηρ οὗ {με ατοοῖ ρογιοά. 

Τὴ [86 β8θοοπάα δα!ῇ οὗ ἴῃ Ῥϑδ! τον {86 ἱπαϊοαιίομβ οἵ Ὠἰβίοσγι δὶ στον τῇ 8ΓΟ 
Ἰηα!βιϊποὶ. ΤῈ 1168 ροϊμὶ ἴο ἰῃ6 ψοῦῖϊκ οὗ ἃ πα)! εἀὐϊΐοσ ψῆο οοιμθὶποα 
ΤΩΔΗΥ͂ 5118} 6Γ οΟἸ]δοϊοη8. Τηα {πὶγὰ ζοῆογαὶ αἰν]βίοη οροπβ τ] 8. Το ]]6ο- 
ἔοη οὗ οεἰθνθη Ρ538|1|5, 78--883, ἴο ψ ΕΟ ἢ Βῃου]ά 6 δά ἀοα βίῃ δ0, τὶ ἢ ἰπ Πα 
ῬτΓοΟΟΟ88 οὗ οαϊϊογῖαὶ γονιβίου δα Ὀδοη βεραγαιεα ἔγομι ἴμοβ. Τθθβα δγὰ 8]]} 
ἀεαϊοδίοα ἴο {μα βοῃ8 οὗ Αβϑδρῆ, ψῇῆο, χα πιδὺ ἰηΐεσ ἔσοσῃ ὑμ6 γοίθγθῃοθβ ἴῃ 
ΟἸὨ ΓΟ Ο 68, σδπι6 ἱπῖο Ῥγοιηοπος δρουὶ 950 Β.ο. ἴπ {μὶ5 οΟἸ]θοιοἢ 8.6 
ἰουπηα οογίδιἢ 0581 115, 88, ἴοσ ὄθχϑιηρίςο, 74, 79, δῃὰ 88, ν Β]Οἢ οἰδδυῖν νοῖοα ἴδ 6 
ἔδο!ρ8 οὗ ὑῃ6 76 γ8 ψ Έ16 ὑπ ν σοσα Ῥοΐπα στουπα ἀονῃ ὑπάδϑρ δα ογιοὶ 
ἢ66] οὗ Απθοοσμυβ ΕΡΊΡἤδη68 (167-164 Β.0.). 

ϑοδιςογοα ἐΒβγουμῇ {πὸ ἰαἰζοσ ραγὶ οὗ ὑπο Ῥβαὶ τον ἀγὰ ἔτγο ζτου 58 οὗ 80-(8|16ἀ 
Η4116] ρ8381πὶ8 (104-118 δπηά 186--1560), ϑδοῖὶ οὗ συ ]ο ἢ 18 ἱπιγοάυςοα ὈΥγ ἰμς 
ΒΌΡΟΓβοτρίίοη Παϊοϊιαΐκ, π᾿ ὨΙΟΝ τδῪ 6 ἰπἰογργείθα: Οἷοθ ργαῖβε ἐο αλ. 
Τμοῖν σοπίοηΐϊβ 848 Ὑ611 85 ὑμῖν {1116 ἱπαϊοδῖο ἐμαὶ {πῸν πτογα τυύτιτΐθῃ ἴῸΣ 
τυγῖοαὶ υ86. 88] π5 104-107 δ΄α ἴῃ σϑϑ γ οὐδ ὑ58πὶ ἀθβουι θη δεδο- 
ΔΒ 8 ΓΌΪΟ ΒΕ οὗ ὑμ6 ποιὰ δὰ θά! οὗ μὶβ ρεορίθβ. βδαίταῃ 104 ἀε- 
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ΒΟΙΡ68 ἴῃ ογοδίίοη, 10ὅ ἴπ6 ὄχοάυβ, 106 15γ86}᾽5 ϑαυΐν Ὠἰἰβίογυ, δηὰ 107 
186 ἰδἴδσ γεϑἰοσγαϊςοη. βδαῖπιβ 111 δπὰ 11 οοπϑεϊζιϊα 8 δογοβίῖοσ. [ἷῖπ {ῃ6 
ἰαῖοσ δον βῆ τιϊυδὶ Ῥβαΐπιβ 118 δῃηὰ 114 ψογο ομπδηϊθα Ὀεΐογα ὑῃ6 Ῥβββονοῦ 
Τ68] δπὰ 11δ--118 δὲ 118 οἰἶοϑα. [1 ἰῃς ρσγεδὶ Ηδ1}6] ρβαὶπι, 186, {6 βδῖὴδ 
Γοΐγδι ἢ 15 ταροδιθα ὑνγαπὶν -ϑχ ὑἶτηθ5. Ῥβ8] 15 146--149, πὸ 160, ἃγὸ ἴῃ σϑϑ! ν 
ἰοῃς ἀοχοϊοχίοβ δάδρίθα ἰο υβ6 ἰῃ ἔμα βυῃδροσιια δηά ἰδιρὶο βεσνίοθ. Ταβα 
Ἠ4116] ὑβϑδ|πι8 Ῥγοῦδν σοι ἴγοιῃ πὸ ἰαιϊίοῦ ραγὶ οὗ {6 αγεοῖκ δηά ἐδα 
Βτϑὶ ραγὶ οὗ ἴῃς Μϑδοοδθθδῃ ρογὶοάβ. ὅϑθνοσδὶ οὗ ἔποπὶ δὲ αὐοϊοα ΌΥ ἐπα 
ΟὨτγοῃίοίογ, ἱπαϊοδιηρ ἐμδὺ ΤΟΥ ΓΘ ὈΓΟΌΘΟΙΪΥ ἰῃ οχϊβίοησος 88 δ ιν 88 9560 
Β.Ο. ΔΙ ΤΠου ἢ ΒΟΥ τᾶν ποῖ ἔποη πανα ὈΘΘη ἱποογρογδιθα ἰῃ ἐμ6 Ῥβα]ογ. 

Ῥβα]τ5 190-184 τὸ 8. ζστοιρ οἱ βοῃρβ οὗ δϑοθηΐϊ οὗ Ηἱ σε ὑρβ88 95. ἯΙ ἐδ 
186 οχορρίίοη οὗ Ῥβδῖίπι 196, ἴπΠῸν δὰ 41] πιο ἴῃ ἴπ6 βᾶῖὴθ ἔνο- οδὶ οἵ δϑ- 
Τλθαϑυγο. ΤΉΘΥ 8.6 ομαγβοίουζοά ὈΚ οσὶ ῖπαὶ ἀπά μοϊά ἔσυτεβ οὗ βρϑοςῖ δῦ 
δηα ΌΥ δὴ ᾿πίθηβα ἰονα ἴον Φογυβδίθιῃ δηα {π6 ἴθ ]θ. Α8 ἃ συἷο, {πο} βρ τὶ 
15 ἸἮογοιϑβ δῃὰ δορεοίυ!. ΤὨας ἀϊάδοϊϊς ποῖς 18 βίγοῃβ δηὰ ἱμοὶν ροϊπὶ οὗ νον 
18 ἰῃ φοποΓΆὶ ἱμπαὶ οὗ ἴθς Ῥἢαγίβοοθ. ΤΟΥ ΡῬγορϑΌν δηϊθάδϊε πε ἔργο 
Μδοσβθοδη βισιρρὶα δηα σοτς ἔτομα {πὸ ἰδιϊοσ ρασγὶ οὗ ἰπῃῸ ατϑοκ ροσιοά. Α58 
{μοῖρ 116 ἰσαρ] 165, ἔμπα ν νοῖςς ἀπο ζδο 98 οὗ {δα ΟΣ χτὶ π5 885 [6 Ὺ τοβοσθα ἴο 
ἴῃς ἴδρ]ο δὲ ὑΠ6ὶν δηπιδὶ ἰθδϑβ. 

Ἐνθη 85 ὑπ6 σονῖναὶ οὗ ἴῃ6 Ῥδ] 65. π1 δὴ σοιητλαην, [ον ἰῃ6 σοῦ οὗ ΤῊΝ ὁπ): 
ΝΕΒοαιίδῃ, ἱπβρίγεα ἐμα βγϑὲ Ἵοοϊ]δοϊίου οὗ ρβδίτηβ (Φ-41), 8οὸ ἴῃς Μδοσδθεδῃ οί ἐμ 
νἱοϊοτίεβ δπά {πε τεβίοσαιίοι οὗ {86 ἰδθιιρὶα βοσνίοα δρρεᾶσ ἰο Βαᾶνε υγηϊβῃοὰ ἔθϑδες 
186 ἱποοῃξῖνα ἴο δ Κα ποῦν οοἸ δος οη5 οὗ Ρ581π18 δῃά ἴο οοτηρ! εἴθ ὑπ6 σϑῆοῃ 
οὗ 6 Ιβα! ον. ΤῊΪΒ σοπο! υαϊηρ νοῦ τν88 ἴῃ 81}} ργοθβὈ  ἄοπο ἀπγὶηρ δα 
Ρδϑδοοίαϊ, ργόβρογοιβ γεῖρῃ οὗ διηοη (148--18δ6 Β.0.)ὺ. (ΟὈὨΤΟΙΩΡΟΓΣΘΓΥ Γοσογάβ 
ἱηαάϊοσαῖο ἐμαὶ τ 89 δὴ δῷ6 ἴῃ ΠΟΙ ΤΊΔΩΥ ΠΟῪ 88 }π|5 ῬΕΓῈ τὶ το δηὰ 
ΨΠΘη στοαὶ αἰϊοηϊἷοη γἃ8 σίνοη ἴο ὑμ6 ἀδνοϊοριηεοηΐ οὗ {πὸ ἴθιρ]ς γἰϊυδὶ. 
ΤὨΪ8 ἰθπμάθηον Μψ͵ὰ8 δποουΓαροά Ὀγ {πὸ αρεοα ϑιηοη, 88 ἰ5 βἰδίϑα ἴῃ 1 Μδοοδ- 
Βθρβ8 1412, 14, 16. 

Ηϑς τη846 ρΡοδοθ ἰπ ἐμ ἰδηά, 
Απά [5γϑ6] γο]οϊσθὰ τ ἢ στοδὶ 7ου. 
Ἐνογγοηα 88ἷ ὑπάᾶογ πἰβ οὐσῃ νὶπο δά ἢρ ἰσθοϑ, 
Αμπά ἴδμογὸ ννγ88 ΠΟ οπμδ ἴο πδῖκὸ ἔδβοιῃ δἰσαϊα. 
Ης ν85 01] οὗ Ζοαδὶ ἴον ἴῃ ἰανν, 
Απα ὄνογν ᾿δνν}655 δπαὰ τὶς Κοα ροσβο μα Ὀδηϊβοά. 
Ηδς πιδάς ἐδ βϑαποΐυδγυ σίογίοιιϑ, 
Απά κυ] ρ θὰ {86 να856}8 οὗ ἴῃ ᾿ϑιρῖα. 

Ηδ ΡῬγοῦρδῦὶν αἶϑὸ τα] ρΡ] 16 {πὸ ἴδια ρ]6 βίηροτβ δηά εἰδρθογαῖθα {ες βοῃρ 
Βοινίοθ, βγδεὶ ἢδα ροοά σδβιιβε ἴο δ᾽ηρ ἴο ϑομουαΐ α πειὸ ϑοπρ, ἴον ἣθ δὰ 
οτοιυποά ἰἐΐδ αὔθιοίοα ιοὐἱδο οἱοίογν. ΤῊΣ Ῥβαϊΐοσ οοβεβ ψιλὰ {μοὶ βοὴ οὗ 
ἐμδη καρινιης: 

1, ἷ ἴΠ6 ἔφ! τ] Ἔχυῇ ἴῃ βἴογυ, 
1,ἷ ἴῃθχ 81η5 ἴογ Ὁ οἡ ἰποῖγ θθά8. 
1κἴ τ86 ΒΡ ῥγϑὶβοβ οὗ ἀοά δὲ ἰπ ἐπεὶνς τηουΐϊῃ, 
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Αμά 4 ἱνο-οὐσοα ϑνογα ἴῃ ἐμοὶγ Βδηά, 
Το ὄχϑουΐο νθηροϑῆοα ρου ἴδα μοδίθθῃ, 
Απά ρῥυπιϑηηθηῖϊ οα ἴπ6 ΡΘΟΡΪ68, 
Το δι᾽πά {ποεῖν Κὶπρα τ ἢ ΟΠ δἰη5, 
ΤἬὮΘΙΡ ΠΟ] 65 τ Ὁ οιῖοῦ οὗ Ἰγοη, 
Το ὄὀχϑουΐα οὐ ἔμθ ἴδε Ἰυἀρσιηιοηπὶ τε τἴ6ῃ: 
1 18 8 ΠΟΠΟΓ ἴον ἃ] ἢΪἷ5 δ: {π] οπο9. (8. 1495-3.) 

Τῆυβ [86 ον! άθποο 18 οοποίυβῖνα ὑπ΄ [πε Ῥβδ ἴοσ ἢ85 ἃ ᾿ιἰϑίογσυ 85 ἰοῃῷ δηά 
σομλρΐοχ 85 {μ6 ΟἹα Τοβίδπιοηϊ 1.56]. (Οεγίδίη οὗ 118 οἀδὺ βροθῆιβ δ σοῖς 
ἔγοια ἴα ἀδν8 οἵ Παν!ά, δροιυὶ 1000 Β.ο. [8 ἰαίϑσ ρ88}πι8 Ὀσοδῖμε ἱμε ψδῖ- 
Κα βριγιῖὶ οὗ ἴπὸ Μϑδοοδῦθδη ἂρθ. [Ὁ γσοργοβθηΐβ ἔπ στον οἱ δἱ ᾿ϑδαϑὶ 
οἰσῃὶ οοηϊυγίο8 δηα ἰῃ6 σψοσκ οὗ {Π ομα Βυπαάγοα ροοῖὶϑ. Βδοῖκ οἵ ιἱ [|ἰῈ 
ἔνο τα] πὶ 5 οὗ οι ς το] ρίουβ Ὠἰϑΐοσν; θυὶλ ἴΠ6 Ρ5881π|58 ὑποιηβοῖνοϑ, 
σὴ} ἰονν Ὄχοθρίϊοηϑ, σου] ἔσοπι ἴπ6 ἔοι σοηζιγῖ69 8η4 4 8] ἐμαὶ θεοζϑῃ 
πὰ ἴῃς ἀοϑιγασίοη οἱ Φογυβδίθη ἴῃ ὅ8θ6 Βιο. ΤΉΘΥ τοοοσὰ {πδ ᾿πϑρίγοά 
1 σῃϊ, ἰῃ6 ἀδιηῖ 655 οοῦγαρσο, δμα ἴμπ6 ῥχοίουπα βρ᾽ τἰΐζιι8ὶ Ἔχρογίθποθβ οὗ ἴῃ6 
ΠΟΡΪΟ6 5015 το δορά ὑπ6 σγαθὶ ρογβοου0η5 δηα {Π6 στοδὶ ογῖβο5 οὗ ἔμ Ῥοῖ- 
β'δῃ, ατοοκ, δηα Μδοοδλθοδη ρογοάβ. Οῃ ἰπ δἰγοββ δηᾶ βἰσισαὶο, ὑπ 6 Ὺ 
Βᾶνα ἃ υπίαᾳιια τηδϑ88386 δηἀ ΤΟ η1ηρ ἴοσ 81} 8ο δγὸ ἴῃ ἰδ βἴγοδιῃ οἵ [πἴ6. 
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1. ΤΕΙΠΜΡΗΑΙ, ΟΕ 

ὅξεη. 435. Ἡ Ἔχ. 151-18 Τὰς. δ3:-31. 1 ὅδ). 181 

Π. ΤΕΑΛΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΑΟΙΕΒ 

ὅδη. 38:40.-.9. 0260.2] 193, 2 492. Ὁ, 38, Νὰ. Φ425-9, 160-190 ΦΘ70-10, 180-28, Μ' 

ΠΙ ὅ6πι. 710-16, 981-7 



ΠἰαΠΖθα Ὁ. (Ὡοοσίο 



ΤΕΙΒΑΙ, ΑΝῸ ΝΑΤΊΟΝΑΙ, ΒΟΝΟΒ 

" 

ΤΕΙΌΜΡΗΑΙ, ΟΟΕΒ 

αεη. 43Ρ. Ἡ Ἔχ, 161-18. Τυάσ. δ5.3, 1 ὅ6ηι. 181 

81. [Κι θοδ ϑοὴρ οὗ ὕϑηζϑαῃοθ, θη. 43». " 

αδη. 4 ΞΡΑύΔῊ δηά Ζ1|4}, μοαγκοη ἴο τὰν νοΐοα 
γΙνεβ οὗ 1,διθοῖ, μχῖνα Θδγ ἴο ΠΥ ΒΡΘΘΟΝ: 

Α πιδῃ 1 818. ἴοσ ουπαάϊης τη6, 
68, ἃ γουϊῃ ἴον Ὀγιι δὶ ηΩ πιο. 

ΜΠΡ Οδίη θῈ δνοηροά βαενοη-ἴο]ά, 
ΤΙ θοὶ 8881} θ6 ϑανοπὶν δηα ϑανθῃ 

8.2. 76 Βονδδ"β οἰήνθγασοθ διά 1,οδἀδσεδίρ οἵ Ηΐδ Ῥθορίβ, Ἐχ. 18᾽5-. 
Ἐχ. 1δ 10] ψ1}} 'ησ" ἰο Φοβονδῃ ἴογ ἢ 8 σγοδῖν Ἵχδ θα; 

Ηοτγϑο δηά ἢ15 σοῦ δῖ ἢ Ὠιιυῖοά ἱπῖο {ῃ6 868. 

Κα 1}}}..} Οἀοε.--Οὐ 41} (Ὡ0 νατὶϑαὰ βορεἰτθηΐδ τὶ; χανὸ σὶϑο ἴο ᾿νστίο ῬοθῖτΥ διωοης ἴδ9 
διηοίοηι Ηδῦτονβ, ἰδὲ οὗ οχυ! α΄ οι; ονοῦ βοῖὴθ ψΑγ ἑκα δοιυϊονειηθης 885 ὑσοῦδοϊν (Π6 ἔσγβε ἴὸ πὰ 
οχργδαδδίοη ἰῷ δοῦξ. Εὐδ οὶ ἱτωρογίδηῦ νἱοΐοῦν 88 ΔΡρδγθη ον οοριτηθγαογαιθα Ὦν 8 ἐγ ρμ δὶ οάθ. 
Μοὶ οἵ ἰδθδ8θ βδποϊθηῦ 80 δΔρροδῦρ ἴο δνθ Ὀθϑθῃ δοϊηροθοα δὶ ἴδ [τη θη ἴδθ ονθηΐίδ Ἡδϊο ἢ 
ΡΥ Τοοοσαὰ ὑγδηδρίτοθα, δηα ἴο ἢδνθ Ὀσθη Κγοὶ ΒΌΠΚ ΒΟΥ 16 ψοϊΏθΩ, 88 ἴδ6 ΗΘΌΓΘΥ ἩΦΓΓΙΟΙΒ σδΙΩΘ 
Βδοὶς Ἰαάάθη πὶ ἰἢθ βροὶϊϑ οὗ νἱοίογσν. Οί. Εχ. 1δ1: δηὰ δὲ 3 δηὰ 4. Ετοι Εχ. 162 δηὰ ἵ βδσω. 
181 ἐν ἰ6 ονάδηϊ δαὶ ΠΟΥ ΘΓ δοοοτηρδηϊθα τἱῦὰ οσία! ταυδὶο δηὰ ἄδῆοθ. Μϑην οἵ ἴδοι, ἶκθ 
[86 τοϑ)᾽οδδο ἐσ υπρῆδὶ οὔθ ἰη Ψυάς. δ, γοτο ργοῦδοὶν κὰν Ἀδρι οὗ ἴδο ρα οὗ ἰδ ρϑορὶθ δ ροο- 
εἰ ἷν δὰ ὉΥ [86 ἩΨΒΓΓΙΟΙΒ 88 ὕπον ἰαῦοτ νοοῖ οὔ ἴο Ὀα 16. βοιηθ, 88, ίοτ ὀὁχδυηρἶο, ἰλ 6 οὐθ δοζησηθσζω- 
ογβδσ νἱούοτν ονοῦ ἴ9 Μοβθίίοδ, Νυ. 215:, ττόγὸ ἰγϑδδυσοα βηὰ σϑοϊ δὰ οὐ [δδία] οοσδδίουϑ Ὀν [ἢ 
Ὀδτὰδ οἵ ὑγοζοδβδοιοηδὶ [8. ἴῃ ᾿δίον ἰἐπληθϑθ βοῖῃο, δηὰ ἐΌ]ν 4}}, οἱ ἰᾶθτ τοῦ οοΐΐθς δηὰ 
οσηοάϊοα ἰῃ ὁπ οὗ ἴπγϑοὶ'β σγοαὺ βοησ- σόα, ἔμο δΒοοὶ οἱ ἐδλα ἤατε οΥ υελοναλ οὐ ἴῃο9 Βοοῖ οἵ ἰδλδ 
Βιρλίοοια Οη6. Ο. Ιπιτγοὰ., ᾿. 12. 

μπάουδιραϊν, [Δ οϑγὶν ἴβγϑϑὶ 685 ῥῦαεος ΤΩΒΔῺΥ Ιοτὸ οὗ (680 (τυ ἢ αὶ] βοησδ ἔμβῃ δᾶνθ 
Ῥθθῃ Ὀγοϑογνοὰ 1 ἴ8ο Ο.1. Τθοδο Μοῦ ͵ὸ ὯΟῪ Ἀδνθ ψοτ αυοϊοα ἱποϊαθηΐα!ν ὉΡΥ ἴῃ9 ϑδεὶν 
Ῥγορῃθῶο ἰδιουδηβ, νν8ο ονϊ θην ἀσροπαάθα ἰαυχοὶν ὑροῦ ἴδι650 διηὰ βίας βοῦδδ ἴοσ (Π9 ἀδίδ 
ὙὨΙΟἢ ΤΟΥ Ὦδνο ἱποογρογδδα ἰὴ ἰδλοὶς ργοδθο ἰϑίογίοδ. Τλὸ αὐυοϊδίίουδ διυῆοο, μΒονονοσ, ἴο σὶνθ 
8:ι Ἰάθα οὗ {δ δἰτηρ]Ἰαἱτν, ἔτοβαπιθαθ, ναγίοιν, δῃ ἃ γᾶγο ἀγδζηδίίο ρονγοῦ οὗ {8.680 δῃοϊθηῦ Βοῷ8. ΟΥ̓ 
81δὸ τονϑδὶ οἰϑαγὶν ὑπ δδορίγϑαϊώουϑ δῃὰ δρίτὶῦ δηὰ ἔδι τ} οἱ [89 ϑαγὶν θῦγοννθ. Νο ἰδίϑσ μἰδίογίδῃ 
δοῖδ ἰμεῖ ᾿αίστοτοιας: Ὀυὺ 1ηπίθδα ὴ6 ῥτγίγαϊ ἐνο ἴϑγϑο το (σου ἵἄόσω δοὲ8 ἔοστδ 8 ἰηηθτετηοδὲ ἔθοϊ- 
ἰπχο τλοῦνοα. 

ἴῃ (μὶ5 νϑῦν δισίθηῦ ἰσαατηϑηΐ, ρογῆδρα ἴδ οἰἀδδὺ ἰπ ἰμῃο Ο.ἿΤ',, (μ6 δρίγὶ οἵ τονϑῆφθ, τ ΐοδ 
1δ6 Θαγὶν τῶδη δῆδιοβ ἢ [86 ΘὨ1]ὰ, ἱδ ἑοτοῖ Ὁἷν οχργοδθοά. [{ ᾿ἰκουγίδο νοΐοϑθϑ ἐδ ὑγὶποΐρὶο οὗ Ὀυἱοοὰ 
ΘΏΒΟΒΩΟΘ υπαοεϊ γίηρ μ6 δηοίϑηι ἰδνγ οὗ ἀπ ονθ Ὁ αἡ ἐνε απὰ α ἰοοίδ [οΥ α ἰοοίδλ, ἩΒΙΟῺ ἰδ (δ9 
Ἀαϑὶ5 οἵ ἐπως μας Ὁ. ἰῃ [86 Οοάθ οὗ Ηατοσηυγδοὶ 88 νν8}} δδ 'π ἴδ Οὐ Τὶ οοάθβ. ΟἹ. Υοἱ. ΙΥ͂, "Ὁ. 
117. ἴι 16 6 ἀοτηϊηαπὶ ἰδ οὗ (δ9 Ατοῦὺ 
ο Το οτρίπδὶ οοοδβδίου οὗ ἐμ ὶ5 βο-οδ θὰ ϑοηῦσ οὐ ᾿απιθοῖ ττϑ ΤΟ ΔΌΪν 8 δυοοοβδίυ! δοῖ οἵ τοΐδὶ- 
ἰδίου ἀφο ηδὺ δὴ οὔθηαϊης οἰδῃ ογ ὑἰσῖρθ. ὙὍὮθ Οδίη δἰ υὰϑὰ ἰο ἰῃ 186 βοηᾷ ἰδ ον θῇ! ν μοὶ {86 ΟὨθ 
τωρ οηθὰ ἰῃ ἐδ τυσῃ δου δρᾶ τηοῦθ ἔδυ ἶαῦ δίοσν οἵ σδίη δῃὰ Αδοὶ ἴῃ 1π6 βαὴθ οβδρῦοσ, οἵ. 
Μοὶ. 1, ὃ 6, Ὀυῦ ροδαίϊν (λθ βποίθας θγο οἵ {89 φϑῃϑδίοκί δὶ ἰδὲ, 4117, το Ὀυΐ]ὺ 186 οἱὺν οὗ ΕποΟΒ 
(ὕτυκ) δηὰ σνο μογίοττηθα δὴ δοῖ στοοογάϑα ἴῃ 8 ἰγβαϊθου νοῦ 88 Ὀθθῃ ἰοσὶ. ὙΏθ ὅγδὶ ἔνο 
108 δῖὸ ἐπ ἴΠ6 ἰουγοῦοαϊς δηὰ ἐμ Ἰδδὶ ἴουτ ἰὰ [86 ομαδγβδοίογιδιῖο ἰγϑο-θοδὺ τοϑδδυσο. ΕῸΣ [9 
βοϊηρ οἵ (6 Ῥορι, οὗ. οὶ. 1, Κὶ 4 

ὃ 2 [πη Ὀδαυῖν οἵ ἀἰϊοιϊίοπ, νἱκοῦ οὗ σηονοπιθηΐ, δα νατίοῖν οὗ ἤχυτο δὶ6 Ῥόθτ ΓΘ 88 Οἢ6 
οὗ 106 ποδ]οϑὺ ἰὼ 186 ΟἿ. [8 ϑρίγὶν οὗ ργαῖϑο διὰ δβαἀογσδίέοῃ οομηθοὶδ ἐἐ οἰοθοὶν τί δθ οἰάοδὶ ὑδα, 

41δ᾽1᾽ Αἷς., ὅγτ., διὰ Τάγα., ζεῖ μὰ δἴηρ. 

δῚ 

ἴπῖτο- 
ἀυοῦοι 



ΤΕΙΜΡΗΑΙ, ΟΟΕΘ 

Δ7οΒονδὴ 15 ΤῺῪ ϑιγοησίῃ δηα τὰν" ΒΟ, 
Ἐρι ἴο πὸ μβαῖῃ Βα Ὀγουσῃὶ 46] νογϑηοο. 
ΤῊ] 18 τὰν αοα, Πΐπ 1 ρΓΔ156, 
ΜΡ ἰδίμοσϑ᾽ ἀοά, ἴῃ 1 οχίοϊ. 

37 Πονδὴ 18 ἱπάθοά 8 ψδγγίογ, δομβονδῇ 18 [8 πϑιηο : 
4Τ}Ὲς οΠαγιοίβ οὗ ῬΏδγδοῦ δηά ἢἷ8 μοϑὶ δίῃ ἢδ οδβὶ ἰηΐο {πΠ6 868, 
Απά ἴδ Ὀοϑὶ οἱ Ὠϊ8 οδρίδιη5 γα ρ᾽ αηροα ἱπῖο {μα ὅθ οἱ Ηδοαβ, 
9ΓῈ}6 ἀθθρϑ οονϑὺ ἴμοχω, ὑπῸ Ὁ ρὸ ἀονῃ ἴο ὑμ6 ἀδρί8 ἰΚὸ 8 βίοηβ ἢ 

ΤῈ ν εἰσὶ βαπά, Ο Φεβονδῇῃ, 15 ρογίουβ 'π βΟΥΟῚ, 
ΤῊΥ τσὶ μδηά, Ο δεμονβϑῖι, ϑμδίζογοι ἢ ἴΠ6 ἴοσ. 
ΤΒΥ ἴδ6 ψϑϑιτ οὗ ὑῃγν πὐϊσῃϊ ἔπου του άθϑὶ ὑΠ]|πὸ Ορροποηῖβ; 
Τῆου ϑοηάοϑὶ ἑογὶ ἢ ἐὰν τσαῖι, Ὁ οοπβυπηοὶ ἰῃθῖι {|κὸ δια 0 ]6. 

88Βν 186 ΗΪαϑὲ οὗ τ1ῃγ ποϑὶγι 5 σοῦ ὑπΠ6 τίου μοδρϑα ὑρ, 
ΤΏ βυγρὶη τγαΐθιβ ϑοοάα υρτὶρὶ 85 ἃ ϑίδοκ," 
ΤῊΘ ἀθθρ8 ΨΟ͵ΓΘῈ σοηροϑ θα ἴῃ ἴπ6 Ποδτγί οὗ {Π6 868. 
ΤῈ}. ἴοε 8814,  ψ1}} ρυγβιθ, γοα, 1 ψ}}} ονογίδκαο, 
Ι ν}}} ἀϊν!άςδ 8ρο]], ου πο πὶ 5}}8}} τὴν ἀδβίγα Ὀ6 88 1538ῆ66, 

πῃ 189 Ῥβαίίοσ, δῃὰ γοΐ {89 ποίϑ οἵ ἐγ υταρ δηᾶ οχυ βίου ἰδδὶ τυῖϑ ἰΒβγουδῇ ἰΐ )υδίβοδβ 15 ο168- 
εἰδοδῦοη ἰδ τἰδ6 80}}} οἱὰδσ ἐσ υτρ δ] οὐθα. [18 τηδὶῃ ἰθόσηο ἰβ ἴΠ6 ἀδ Ὠνόγαηοθ ἔσοσῃ ὑμ6 Εὶ 
εἰδὴ δὖ (89 θὰ ὅθβ. Τὸ (818 δνθηΐ (6 ἢγβῦ 8α] οὗ ἴδ 6 βόβϑτὰ ἱβ ἀδνοίοα, Ὀυὺ 186 τογιδί πάρ, 11:17, 
ἔσβοοδ ΠΡΟ [88 ΟΧΡΟΠΟΌτΕ οὗ [6 ΗΘΌΤΟΝΒ ἰπ ὕ:6 Ἡ]άΘΓΏΘΒΘ, ϑαδὺ οἱ 0η6 ΨΦογάβδῃ, ἰῇ ἴη6 σοἢ- 
αὐυοδὶ οὗ ὕδπδβδη ἴο [86 Ὀυϊάϊης οὗ ϑο]ογλοπ᾿ Β ἰθῦιρ]δ δηθὰ ὄυθη ἴο ἴδ ἀδνβ οἵ Ψοβδῃ δηὰ {86 τὰ ]θ 
οἵ ἴ6 Πεουϊδγοπογαῖο ἰαν, Ὑ ΆΘῺ ΨΘγβα]θτλ οαπλθ ἰὼ ὈΘ τορϑγάθα 85 {86 ὉΪδοθ ἩΒΊΟ ΦΘμον ΔῈ δίομθ 
διδα ΘΠοΟΘΘῺ 88 δΐβ βΌοάο, 17, ΤὨΘ ροΐην οὗ νίονν οἱ δὲ Ἰϑαδὺ ὑπ6 ᾿ἰδί(οσ ραγὶ οὗ [86 βοᾷ ἰδ 86 ρμογὶοὰ 
αἴϊος 6 Βεαον)οηΐθῃ Ἔχίΐο μβδὰ οδϑὲ 118 ἄϑϑορ Ρδ]} υροῦ τδ6 [5786] 8} ΣΔΟΘ, ἴοσ ἰῃ 11 186 8 88 ἱσηρ] θα 
ΒορΘ ὥιδαῦ Φϑ ον ν}}}} αζϑίη γϑβίοσο ᾿ἰϑ ἤῬθορὶο ὑὸο ζϑγυβαϊθπι. 

ΤὮθ ἔνο ορϑῃίηρ [65 ΒΡΡΘΑΣ ὑο ἢδνθ οοῖὰθ ἀόν ἔγοτι ἴ86 ἀδν8 οὗ [80 οχοάυδ ἰ(δε]ΐ, ἔος. Ὀο(ἢ 
1δο οαὐτὶν υάδδῃ δὰ ΕἸΡΏγαι ταῦθ πδγταινοθ ἤανο τοϊδϊηθαὰ ἴβϑω, δἰ ἰμουσὰ ἰδλ6 οπδ ρυΐδ ἰῦ ἴῃ (ἢθ 
τοουϊνῃ οὗ ΜΜοθοδ βηὰ ἰδο οἴλος οὗ Μίδα. Οἱ. νοὶ. 1, νυν. 176. Τῆθ οἱάοσ νοσαϊοῦ ἱδ ῬΕΟΌΘΗΙΚ 
{8εδὶ οὗ 2, δὲπρ νε ἰο “ελοναλ, ἴῃ ταὶ Ὦ ἰῃ 1 Ὀοΐης ἀυθ ἰοὸ δεἰἰτδοὕὔὕῦδξἷδη. ϑοπλθ βοδοῖδσδ ἔδνο 8150 
Ὀόθῃ ἱποὶ θα ὑο 866 ἰῃ 3: ὃ δη ΟΥΘΓΒ ἸΏ 1:11. 18 8, Μοββίο ἰζογῃοὶ. ὙΥΆ116 (δ 15 18. Ὡοῦ ἱσηροβδί δ, {88 
ονϊάσθποθ ὑμαῦ 2:18 οοηῃδύϊίυῦθ ἃ ἐύογαυν υπϊῇ 15 δίστγους. ΤΏδ ρδγδ]]ο στὴ οὗ 1Π 6 ἀπρυτστ ἤρα δίδ σα 
ἷβ νοῦν τϑῦκοα, δηὰ ἰῃϊ8 ΘΟΥΓΟ5ΡΟ δ ἴο ἐμ οὔβησοβ ἰπ στηοίσγο: ἰδ ἤγδῖ, ἃ δίβϑησδ οὗ ΟΣ ᾿ἴποα οὗ 
ἴδτοο Ὀθδῖδβ ΘΒ Θ᾽, σομίβ ὯΒ 80 δδογίρέζοη οὗ ργβίβθ ἴο Ζθῆονδῃῃ. ΤὨΪ8 ἰδ [ο]ονθα ὈΥν 6 δβίδηχα οἵ ἴίουσ 
Ἰῖποβ οὗ ἔνε Ὀθαΐδ οδοῇ, ἀδδου θίης νίνί αν (6 ἀο]ὶνογαοο δῇ ἴῃ6 Ἄεχοάυϑ. 88. δ. 7, τὰ ἸἸὴ68 οὗ 
ἔουν Ὀεδίβ, τεροδὶ ἰπ αἰ αγοηῦ ἰδηρσυαρμθ ἴΠ6 δδογίρυϊοῃ οἱ ὑζγβϑίβε ὑὸ Φεβόονδῆ, δῃηὰ {μθῃ 5.10 γῖνθ 
ΒηοῦδοΥ οἱοΐατο οὗ (88 θχοάυδ, ΤΏΘη 11-} τοροδῖ ἴῃ6 ΜΕΘ ΠΡΟΣ δρά {πο τοδὶ οὗ ἴῃ6 ρόοϑῖῃ οἱΐδδ οἴ ΟΣ 
1Παδύγαυϊοβ οὗ ζθμβοναμ Β ρον ῦ ἰο ἀο᾽ἑνοῦ Ὦϊ8 ὈΘΟΡῚΟ. δε ἰάθβ οἵ Φθβονδῃ δ 8 ἩΒΙΤΙΟσ, ὃ, 18. 8 
ομαγδοίοσιϑείο ᾿Ὠουϊζοσοροῦλϊο ἄχυτο. Οἱ. Ὁὲ. 12, 33, ΑἸβοὸο ἰδασθ δΓὸ δονυθγαὶ θοῦ δῦ τόοσὰβ δηὰ 
Πτι ητ Δί. 68) ἰογτὴΒ γυηπίης ἀβϑϑας Ἐν [86 Θῃητίτο ροθῖὰ ὙΠΙΟΩ τὸ ἔουμα Θἰβονν 6 ΓΘ ΟἿ]ν πῃ ΘΧΙ 6 ΟΥ 
Ῥοδίγοχ ἶο τ τησθ. Βοῖὴ ὑ86 Υ 7υάδβπη ὑσορδθὥῶσο, 10, δὰ 186 Ἰδῦθ ῥγίθδ εν νϑγείοῃβ, 5, οὗ [Π6 
ἐχοάυϑ δτὸ ἴῃ ἴ86 πιϊπὰ οἵ {86 ρΡοϑῦ, ἱπαϊοδ δα ἴμδὺ ἢ6 νγ88 ἔδυ αν ἘΠ} (ΒΘ ἱπ μου ρΟρυ δῦ, 
1 ποὺ ἴῃ ποῖ ἰαίοσ υτιτύρη σοταροβὶῦθ ἔογτα. ἴ. γο]. 1, 874. Ἡρδηοθ ἐδ ροδϑιὶ ἰῃ 1ϊ8 ἔοττω 
ΡΓΟΌΔΌΙΨ σΟΙΩ6Β ἔσοσα ἐδ} 6 ϑϑυ ον θαγί οσ στη α]9 οἵ ὑμ9 Ῥογαίδῃ ρου οά. 

ὮΣΙ ὑμὸ ογίβῖπαὶ οουρἰοῦ, 15. 31, ῬγοῦθὈ]ν Ῥδβϑῃ, ϑδίπρ νδ ίο “ελοναΐ, νϑ. 3 ἴ5, 116 τῶδην οἵ 89 
ὩΔΌΟΩΔΙ 068., ἰῃ ἰδ6 ὅτι ρογβοῦ. ΤῊ ορϑηΐῃᾳ σουρ]οῦ 18 ᾳυοϊεδα ἰῃ ἴδ. 123 Δηὰ Ρβ. 118: (1 [89 
ΒΘΙΩΘ ὈΘΟΌ ΔΓ ἀοεϊκηδίίοῃ, Χ]αἡ, ἕο Φοβονδ), 88 ἐξ 1ῦ ψγογα 186 ορϑηΐῃρ ψόογὰβ οἵ δ γιοῦ βοηρ. 
Ψβδ. 8. 17 810 αἰδὸ αυοϊδά ἰῃ Ῥϑ. 7812. 4, νϑ. δ 'η Νοῆ. 91. ΑἹ] ἰδοβϑο αὐυοϊδβίϊοηβ 81 ἱἢ Ῥδδβαζθϑ 
ἰαΐδθσ ἰβδη 400 Β.0., ϑυσαοδίίης βίτοηαῖν ὑμαῦ 3:18 ΔΒ Οὔ06. δῷ ἱπαοροῃάδηϊ δπὰ γε ν6}}- πόση 
ΒΟΏΚ, ῬΟΒΕΙΌΪν δι Πα, 88 1 ἰ6 Ὁν 186 ζονγθ ἰο-δν, ἴῃ οομηθοίίοη τὶ} 086 Ῥδδβθονος ἰεδδῖ. Α ἰδίδς 
οαἰΐοσ νϑῦῪ πδίυγα ἢν δρὰ δρργοργδίϑιν δβαίσηϑα Ὁ ἴο ἐδβ ὑγθϑοηΐϊ ἤἶδοο, αἰνίης ἰὖ ἐδ ῥσοσαϊμθης 
Ῥοακιϊοη ἱδπδΐ 1 τοαν ἀθδογνϑδ. 
ἸΕΣΙ δια 8ο ἴδσϑο οοάϊοοβ. ΤὨτγουσῇ 8. ΘΟΙΏΣΏΟΣ ΟΥΤῸΣ ἰδ6 ΗΌ. 888 ἰοδί ἰδ εἰχη οὗ ἰδ Ῥγζοῃποχω" 

ΣΧ. 
918: Τιῖϊ,, λαδ δεοοπιθ πὶν ἀεἰἰοεταποα. 
4155: ΤῊΪΒ νβ. τοδν 6 ᾿οἰπϑὰ ἰο {89 ῥτεβεσοΕ, Ὀυΐ ἰδ ΘΘΘΙῺΒ ΤΏΟΓΘ ὨδίυΓΑΙν ἴο ἱπίτοάποθ 

Φόβον δ ἀθεὰβ 88 8 ννδιτίοσ ἡρῃιίης ἴῃ Ὀ6ἢ 4} οἵ δ]8 ῬθΌΡΙΟ. 
9155: ΤῊΐδ 10] Β ἴπ6 ἰδύβθ ὑγίθϑεν νϑγαίοη οὗ ἐμθ ἀϑίγοσγαηοθ δὺ 89 οχσοάυβ. Αἢ διἰίδιαρι 

888 Ὀθϑθῇ σωδὰθ ἰοὸ σθρσοάμοθ [8.6 81 }ογατίοη οἱ ἴπ6 ΗΘΌὉ. 

δὲ 



ΦΕΒΟΝΑΗ 5 ΘΕΙΝΕΒΑΝΟΕ ΟΕ ΗΙΒ ΡΕΟΡΙΕ 

Ι ν1}} ἀγα ΤΥ 5 ψοσ, ΤΥ ΠΔη4 8}8}} ἀοβίγου ὑμοῖὰ "᾿ 
ἸΤΈου αἰάϑι ὈΪονν τὴ τὰν Ὀγοαίῃ, ὑπα 868 οονογϑα ἢΐηὶ, 
Γηΐϊο 186 τὰν πναῖοσυβ ἔΠΟΥ 58} {πὸ Ἰοδά. 

ΠΎΨῈο 18 πκὸ ἴῃθ6, Ο δεΐονβϑῇ, διποηρ ἱδο χοάϑβ ἢ 
ν ἯὟΒο ἰ5 πΚὸ ἴῃ66, φίογίοιι πῃ ΠΟΙ] Π685,ἷ 

Γπϑρτῖησ απὸ Ὀγ ὑῃγν ἀθοάβ, ἃ ψοσκοῦ οὗ νοπάοΓ8 ὃ 
ἹὕΤΉ.ου 5ἰγεϊομοϑιὶ ουἱ τἂν σσηῖ Πδηά, ἴπ6 φαγὶ ϑυνδ!]ονγοα μοι. ξ 
ΤΏΉΏου μιαϑὶ ἰϑὰ ἴῃ [ΠΥ τθΓοΥ ὑἢ} 18 ρθορΐο, ἐν τοαἀθοπηθά, 
Του μιαϑὶ σιϊάραά ὑπο ἴῃ ἐπ ν βίσοησίῃ ἴο ἐμ ον δροάσδ. 

ΤΉ ΡΘορ 65 μοαγὰ ἱΐ, ἴῃ ἴοστογ ὑΠ 6 Υ ἴγϑι} ]6, 
Ῥαϊῃ δῇ βοὶζΖρα ἱῃθ ἀπο ]ογϑ ἴῃ ῬὮ1Π15118: 

1 1Ή 6 η ὑπς οἰϊοίβ οὗ ἔπ οἶδῃ58 οὗ Εἄοιι ψογὸ ἀἰϊἰϑιηδυοά, 
ΤΆο Ἰοδάογβὰ οὗ ΜοδὉ---ἰγοὈ] ᾿ς παῖ 861Ζεα ἴμθαι, 
ΑΙΙ {6 Ἰπῃδοιδπηῖβ οὗ Οδῆδδη ἤδνα πιο θα ανδΥ. 

ἸΘΤΟΥΤΟΓ 8η6 ἀγοδά ἴ8}} ὕροη ὑπ 6 πὶ, 
ΤΕτγουρὰ ἴΠ6 στοδίμθβϑ οὗ [᾿γν δγῖὰ ὑπ ν ἃγὰ ἀυπ 88 βίομο; 
ΤὉπ1}}, Ο Φδεμοόονδῖ, ὑπ γ Ρθορ]α Ρ8588 ονογ, 
Ὗδ8, υπ}} [Ὡγ ῥϑορίο ἐμαὶ ἴμου μαϑὶ ρυγο δϑοαΐ ρ8558 Ἤνϑγ. 

1ΤΉου Ὀτγηροϑὶ ὑμθὴὶ δη4 ρἰδηϊαοϑὶ ὑμθπὶ 'π ἰΠ6 τηουῃϊδὶη8 οὗ ἰδῖπο ἴῃ- 
δΒογιίδηοο, 

π ἰμὸ ρδοθ, Ο δοβονβδὰ,Ἑ νος που Βαϑὶ ργεραγοά ἴον ἰῃν δροάο, 
πη 86 βαποῖυδεν, Ο δεμόνδῇ, ψὩο} ἢν Βαμα 8 μανο οϑίδ 5Πῃ6α. 

176 ονδὴ τοϊχηοῖῃ 88 Κιηρ [ὈΓΟν ΟῚ. 

88. ΤΕ Οτοαῖ Ν]ἱοίοΟΙΥ οὐοὸς ἐδο Οδηδδηϊΐΐοβ, υάς. 553-52 

Φυάκ. ὅ ΤΗδὶ ὑμοὸ Ἰοβδάογῃ ἴοοῖϊ ἴῃς ἰοδά ἰπ 15Γγδε], 
Ταδὶ [Π6 Ρϑορὶθ νο]υπίοθογοά γϑδά!ν, 

Β]699 Φεβονβδὰ! 
ἢκεεσ, Ο Κίηρϑ, 
αἰἴνο οδσγ, Ὁ γιυΐϊθγϑ, 

41δι: ΟτΥ πιαγεδίν ; ἴ[0 ΗδΌ. ἰάοβα. οἵ Βοϊἑ θα βηᾷ σρδ)οϑὶν ψοΙΘ νυ σν οἰοϑοῖν σοϊαϊδα. ΟἿ. 
᾿βαὶδμ Β νἱβίοη, [8. 6. 

ε1δι: Οἱ, (δο ἔαίθ οἱ [6 τοῦο]8, Ὠδίμδη δὰ ΑὈΐγϑιλ, Νυ. 1621. 826, 228. Ὠ. 119, γο]. 1, ἢ 92, 
ὙΠῸ το ΓΟ βυδ ονοαὰ ἃΡ Ὁν [06 οροηΐηρ Θϑγ. 

τι ΤΩΣ ἐλ εῖ 186 Ἰομάοτβ οὗ 9 δοῦτον, Νὰ ἩραῖΝ ἣ; ἀὰὰ 
1. ΤΏ γϑίδγθῃοοθ 15 ποΐ ὈΤΙΓΊΘΤΓΪν ἴο ἰδ6 οτοθδίης οὗ 16 Ἐδὰ αὖ ἴο δϑδίης ἰὮτο 

Ἐρρδὶ ἐπα ὑπὸ ἐς τῆς οὗ ΜοδΡ ἴο [86 7Ζοτάβη. 
16 . ΒΒ. 743, 

Κ1δ1 80 6ἷ. διὰ 1.80. δηὰ οογίδίῃ ϑυτ. Μ55. ΗθρΡ., Ζογά. 
88 ΤὮδ δυϊδβογβδῖρ, ἀδίθ, ἐύθγοσν ομαγδούθγιβιίοθ, δὰ ἐγαπβιδίζοη οὗ (μἰβ. δηοίθηξϊ βοὺς δδνθ 

ΔΙγθϑαν Ὀθθῃ αἰδοιιβοοα ἰὴ Ὗο]. 1, 8. 130. [( ἴθ {86 Ἰοηφεβὲ δὰ ποῦ]οβϑὲ Ὄχδιρ]θ οἱ ἰδ 9 ἐστί υτηρδδὶ 
οὐδ ἴῃ ὑπὸ ΟἿ. [ἢ 8 ϑοτίθϑ οὗ ἀγδιηδίίσ ϑοθῆϑβ ἰὑ ργοϑϑηΐδ (89 ἔδθοεϊϊησβ οὗ 86 δοΐογβ δπὰ [88 ἱσηροῦ- 
ἰδηΐ δίδϑοθ ἱπ [86 ἀδοϊδῖνα Ὀδθι 16 τ σὰ ἀδιίοττηϊπθα ἴΠ6 τπδδίοτν οἱ Οδῆδδη δηα {δθ ἔαίο οὗ 76 8ο- 
Ὑ ΔΒ ρεορὶθ. ΤὨθ ὑῥγοτηΐμθηοθ οὗ θθοσαῃ βρα 9861] δηὰ ἰμ9 ἱγαρίο ἰωΐαγοδε ἰπ ἴ86 τροίμοῦ οὗ 
Βίϑοσβ, 88 8[6 δὲ βηχίουλῖν δυναϊ(ἰηρ (86 δγτῖναὶ οἵ 6 βοῇ, δίγοηαὶν βυχαοβὲ {86 ἐδσιϊηΐηθ ροΐπς 
οἵ νίον δηὰ ἔανος (89 σοῃμοϊυβίοη ὑμαὺ [89 δυῖΐμοῦ 88 ἃ οσωδῃ σῆο νοϊοθα [Π6 ἱπηρεαδδιοηθα ἔθεὶ- 
ἰῃψβ οἵ (80 ΜψΟΙηΘῺ 88 ἴον νυ] τηθϑϑϑαὰ 1Π6 Ὀδίεϊθ, αθὰ ἐμθα, 1κ Μίγίδπι δηὰ [86 ᾿νογαθῃ οὗ [δτγϑοὶ 
δ δὴ Θϑγῆ ον ἰπηθ, οὐ 1ῃ6 ἀδυκμύογα οἵ ἴβγϑοὶ ἐπ ἐμῈ ἀδυβ οἵ Πανία, οοἰθυσαιϊθα 89 νἱούοσν 88 1ἰ}9 
οοβαυθσίης ὙὙΔΥΤΙΟΥΒ τοϊυγηθά. 

ΤῊΘ ροόθπὶ ἰδ δοὸ οἷά δηὰ 85 βυβοτγοὰ βδο ταυοῦ ἴῃ ἐγαπδεηϊβαίοη (μαι ἰὐ ἰδ ἱταροδδ 6 ὑο ἀδίθσζωΐηθ 
1Π0 οχϑαοΐ τωοῖγζο. Αρρδγϑηῖν [86 ὕτγο δῃὰ ἴπτοα θδθδῖ σλΘΒΌΣΤΟΒ 6 γ ὈΟ(Ὴ υϑοά. ἰπ αν δ 
Ἰαγαθηῖ ονὸσ 3381 δῃὰ οῃδίδβδη, ἐὴ6 νδσίϑ ὔθτηβ δγὸ ἔσοαιθηῦ δὰ ἐμ τηϑίσίοαὶ βἰσυσΐυσγο ὑἢ.- 
ἐγϑυατηθ θὰ. Ἐὸγ ἰγαατηθηΐβ οἵ 80}}} οἱάδσ ἐγ υσρβαπὶ οὐθθ, οἵ. ὑπ6 βοῆς βυῆξ (0 οοζωσηδηογαῖθ 
πλῷ ἐν ὼ 16 ΜοδΌ 68 ἴῃ Νὰ, 21πὴο.Ὁ, ΨΟ]. 1, ᾧ 66, δρὰ ονοὸσς ἐδ9 Αγωοσγίϊθθ, Ζοβῇ. 1012. ἱ, 

ΟΙ. 9 Φ 

δὅϑ 
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ΤΕΙΌΜΡΗΑΙ, ΟΟΕΒ 

1 τ γβο} νυ] δἴῃς ἴο δοβονδῇ, 
Ι ν1}} ργϑῖθα Φθβονδῃ, [5γ86}᾽5 αοά. 

4 Βόονδὴ θη βου τυοπἰοβὶ ἔογι ἔγοιῃ Θοὶγ, 
ὝΝοι ἴδου τρϑγομοαβὶ ἔγοια ἱμὸ ἰδηὰ οὗ Εδοπι, 
ΤὮδ οαγίἢ ἰγοι θα νἱ]ἱο θεν, 
ΤὮδ Ποαν ἢ δ'3ο ἀσρροά, 
Υα8, [6 οἰου 5 ἀγτορροα ναΐοσγ. 
76 τηουηΐδ᾽}59 αὐδἰκοά Ὀοΐοτγα Φθβονδῇ, 
οι ὅ᾽ηδὶ, Ὀοΐίοσγε δοβοόονβ, [5γ86}᾽8 ἀοά. 

Ἴη {ῃς ἀδν5 οὗ σβιδιηρδγ, Απδι}} 8 80, 
πῃ 78461᾽8 ἀδγϑβ, ἱῃς ἰσῆτναυβ ΈΓα υὑπιι8οά, 
Απὰ ἴγδνοϑ θοῦ να] κοα δ᾽οης Ὀγ-Ῥ δ 8. 
ΤΆ .]6Ὑ5 οοαϑοα ἴῃ 18γδοὶ, ὑπο ν οοδϑϑα, 
Ὁ8πὲ1] ἴδου, Ὠοθογβδῃ, ἀϊάϑὲ 8γ186, 
ὉὕὉπ}}} ἔμοι ἀϊά5ῖ ἀγῖβα ἃ τηοῖμοῦ ἴῃ [5γϑεὶ. 
8Α 5}16]4 νγαβ ποὶ β86θῃ ἴῃ ἔνα οἱ[165, 
ΝΟΓ 8 5Ρ6ΆΓ ϑιηοῃᾷ ἰογὶν ἱποιυββηά. 

"ν ποδσὶ ἰβ τι ἴῃ σοΙητϑΠ 6618 οὗ [βγϑοὶ, 
Ὗο νοϊυηΐοογοα σοϑ αν διιοης πα Ροορίο; 

ΒΙ]6899 δοβονβϑὰ 
Ἰοου ψῃο τάδ ομ ἱδΊΎΤΥ 8.5568, 
ὟΝο 811 ου το 5864}16-ο] οί 5, 
Απὰ νου ψῆο ψ}κ ὈΥ {ππ αν, ὑσγοοίδιπι ἰἰ. 

ΠΈΔΡ σου {μ6 βουῃά οὗ ὑπ6 αἰ ν]βίοη οὗ 8ρο0]], 
πῃ ἴῃ6 ΡΪδοθβ τ Ποσα τυϑῖον 18 ἀγαψῃ, 
οἱ ἴθθαι σοἤθαγβο {πὸ στ ρηΐθουβ δοὶβ οὗ δοβονβδῇ, 
ΤὨο τἱχῃΐθοιβ δοῖβ οὗ 18 συ ϊο ἴῃ 15τϑοὶ. 

ΤΒοη Φοθονδ 85 ρθορὶα νγοηὶ ἀονῃ ἴο ἔπεα χαΐ68: 
12. ΑΥΐϑε, δγίβο, θθοσα ἢ, 
Ασῖϑθ, διίβο, ϑι Κα αρ ὑμ6 βοηρ 
ΑΥῖβο, Βδγακ, Ὀδ6 βίγοῃ, 
Τάκο ἴῃ σδρίϊνοϑ, βοὴ οὗ ΑΡΐμοβι "ἢ 

1230 8. σουηδηὶ γοηΐ ἀοόνῃ αραϊηβὲ ὑπΠ6 ροπτογίυ, 
ΤὨΘ ΡθορΪο οὗ δε βονδὴ δραϊηϑὲ ὑπ τηϊρηΐν. 

ΜΈΤοΟΙ ΕΡΉ γαῖ ἰΠ6Ὺ συϑηρά ἱπῖο ἴῃ6 ν δ] ον, 
ΤῊΝ Ὀγοῖθον ΒΘ) δηλ η διηοην ΠΥ ὈΘΟΡΪΘΒ, 
Ετοιὴ Μδοὶν ποηὶϊ οὕ Τ ΘΟΙ ΤΊ ΒΠΟΩ6Γ5, 
Αμὰ ἔτουα Ζθθυϊιη ἐμόοϑο 0 ΟΔΙΤῪ ἴπ6 Δ Γ5}}4}᾽ 8 5.8 ΗΕ. 

ἸδΑ πα ἐπα Ὀγποοβ οὗ βϑββοθδν σοσο τῆ Πεθοσδῃ; 
Απὰ Ναρῃίδι νγ88 ὄνθὴ 80 ψυῖὶῃ ΒΑγακ, 
Τηΐο {μὰ νϑι ον ὑΠῸῪ συϑῃρά ἔογὶ αἱ μϊα5 ὕδοκ. 

Βν Βουβοπ 5 ὈΓΟΟΚΒ στοαὶ σγογο ἴῃ γοβοῖνοϑ ἢ 
Ἰ Εν ἀϊάδι μου 811 διοηρσϑὶ ἰμ6 Βμοορίο 8, 

δ4 



» 

ΟΘΒΕΑΤ ΥΙΓΟΤΟΒῪ ΟΥΕΕ ΤῊΝ ΟΑΝΔΑΑΝΙΤΕῈΘΞ 

1λοϊοηῖης ἴο ἐπα ρΡἱρίησβ οὗ ἴῃς δΒοοῖκ ἢ 
Βν Βεουθοη᾿ 5 ὑσοοῖκβ στεδὶ σγοσα ὑμῃ6 αὐοβξομϊηρ 

1] Αηἀ ΕΟἸἸεδὰ γτοπδιποά Ὀογοπὰ ὑμ6 Φοτάδῃ; 
ΥᾺΥ ἀοε58 ὕδη βἴδυ δἱοοῖ ὈΥ 116 8818 ὃ 
ΑΒΠογ 819 31}}} Όν ὑπὸ 868 8ῇῆοσο, 
Απὰα γοϑιηδὶπβ ὈΥ διἷβ ἰαπάϊηρ ὑἷδορβ. 

ΖΘ ὈυΪ ἢ τγ85 ἃ ΡοορΪα ὑμδὶ δορά ἀσδίῃ, 
Απᾶ Ναρβῖδὶὶ οα ὑμ6 μεῖϊρμίβ οὗ {π6 ορϑὴ Βεϊά. 

1) ΚΊηρ5 αἰϑο οδῖηβ, μον ἰουρῃῖ; 
ΤΉΟΥ ἰουσμί, {μος Κιηρθ οὗ Οδηδδη, 
Αἱ Τδδηδοὺ ΌΥ ἴῃ6 ναῖε οὗ Μοριάάο; 
ΤΊΟΥ ἴοοὸῖκ πὸ Ὀοοὶν οὗ 5:]νοσ. 

Ξ0Ε ΤΟΙ οδνοὴ ἰουδὶ {Π6 δῖ Γ5, 
Ετοῖὰ ὑπο ῖγ οουγθο8 ἰουσὶ ἀραδὶηδὶ Κ΄ 8ογᾶ. 

3. ΤῊς Εἶνοῦ Κἰβῆοη βιυορὺ ἰμθ ΔΎΑΥ, 
ΤΏς βησϊοηΐ τῖνογ, ἴ86 Εἴνοσ Κίβμοη. 
Ο πιῦ βου], πιο οα 1 σἰγοησί! 

ἌΣ ΤΉρη αἰὰ [Π6 ΒοΙβο- βοοΐβ γεβουπὰ 
ὙΠ τ. μα] ορίης, κα]ορίης οὗ ἐμοῖς βἰθοάβ. 

ΞΟ Όγθα ΜοΙΟΖ, 8814 186 Μοβϑοηρογ οὗ δοῃονδῆ, 
Ουτγϑα Οἱζιοεν 118 ἰδ δῆ 8: 
ἘρῚ ἴΠ6Ὺ σδπιὸ ποῖ ἴο {π6 ΒοΙρ οὗ δεβονδῃ, 
Το [86 Βοῖρ οἵ φοῆονδῇ δραϊηδὲὶ ἴμ6 πὶ ρῃϊγ. 

ἘΒ].59οα δῦονο ΌΘη 8},4}] 766] Ὀσ, 
Τηδὶ νἴϑς οὗ Ηοῦογ ἐῃς Κοηϊΐο, 
ΒΙοϑϑοα ἀρονο 411] ποπιδα σψουηθῃ 

δ ναῖον ἢ 85Κοά, τὰ}}}ς 5ῆ6 χανα; 
Ουγαϊοα παῖς 56 Ὀτουσῃὶ τὰ 
πη ἃ ον] υϑ]] δἰϊοα ἔοσ Ἰογάϑ 
03 ῃς ρΡυΐ ΒΟΥ Βαπά ἴο ἐδ ἰδθηϊ-Ὀ πῃ, 
Ενϑῃ Βογ σὶρῃΐ μαπά ἴο {6 τουκιηδη ΒΒ Βδι τ Γ: 
5 5ίγιοὶς Θίβογα, βῇ6 ογυβηῃρα ἢἰβ μοδά, 
5816 8μδὶϊζογοα, 586 ῥἱογοθα ἢ15 ἰθιηρία. 

Ἅ1ης Βονοά δἱ δοὺ ἰδοϊ, ἢβ 6]1, ἢθ δ 58}}}}, 
Αἱ Ποῦ ἴϑροῖ Βα θονϑά, δ [ς]}: 
ἽΜΒοσε ὃς θονοϑά, δο ἴ6}] ἃ, νἹοϊ! πὶ 8[6ἴη. 

ΘΤΉτγουρἢ [86 νἱηάον 886 ρεοογοα δπα ογἱοά, 
ΤὮοΣ τοῖον οὗ δίϑογα, ἱπγου σῇ πα Ἰαἰιϊο : 
“ὙΨῊΣ ἰ8 ἢἷ8 οσμβαγὶοῖ 80 Ἰοῃᾷ 'π σου η ἢ 
ΝΥ ἴδισυ ἴδε μοοί-Ὀοδἰβ οὗ ϊ8 οδμαγίοιῖγυ ἢ 

7.6 υυϊβεϑὶ οὗ Ποὺ 181168 διηβινοσοα ΠοΊ, 
88ι6 ΒοΙΒΟΙ ἢ αἷἰβο δηβϑιογθα μοῦ αυσϑίϊοη, 

80. Αὐτὸ πον ποὶ βηάϊηρ, ἀἰν! απ ἴδ 5ρ0]} ὃ 

δ 

Το 
δειχίοῖν 

Βίϑογα' 8 
Ῥδίδοο 
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ΤΕΙΌΜΡΗΑΙ, ΟΕ 

Α ψουδη οὗγ ἵἴνο ἴοσ θϑο ἢ ὙΔΥΓΙΟΣ, 
Ἐὸῖ 5΄βογα ἃ 8Ρ0]]} οἵ ἀγϑὰ βἰυῇ, 
Α 8ρΡ0}] οὗ ἀγορά 5ἰυ5 δα γοϊἀογοά, 
Α ἴον ρίθοθϑ οὗ δι γοϊ σὺ ἴοσ Ὠὶβ προῖκ᾽ 

51: κιϑὸ ρϑυβὴ 8}} ὑἱπῖπθ βπϑσηῖθϑ, Ο Ζοβονδὴ 
Βυϊὶ οἰ ἴον σῆο ἴονα τη Ὀ6 88 ἴῃς ϑ0υῃ, 
Εἰ βίηρ ἴῃ 118 ᾿Ἰων]ηοἾ 016 ΒΡ] 6πάοσ ! 

δ4, Τῇ Ψ οίοΙΥ οὐοὸσ ἰδ6 ΕΠ 5 π65, 1 881). 187 

Ι βδῃι. 18 Τῆς νοιηθῃ βδην ἴο ΘΟ ἢ οἶοὺ 8ἃ8 ὑποὸν ἀδηοθά: 
ὅδ} Ἠδίῃ απ ἢἷ8 ᾿μπουββηάϑ, 
Απάὰ ενια δἷβ ἴθῃβ οἵ ἱμβουβδπη48. 

η 

ΤΕΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΔΟΙΕΞ 

Όεοῃ. 81:40-19 9350-27 12, 8, 493-27 9ι. 99, Νυ. Φ43Ὁ-.9, 160-19. ΦΩΤΌ-10, 1Δ8Ὁὺ -Ὡ, Ή͵ 

ΠῚ ὅδ. 71915, 281-1 
δὅ. Τῇθ Ουγδθ ὕρου ϑογροηί- Κη, αεη. 3:5. 1 

αοη. 3 ΠΡΟ υγβοα 5ῃ41} ἴδοι 6 ρον 8]} δηΐπια}5, 
Απᾶ δὔονο 8ἃ}} ὑπ6 Ὀθαϑβϑίβ οἵ ἱδὸ Βοὶά. 

4 ΤὮο οσοδδίου 88 ὑδ6 στοδί νἱοίογυ οὗ ἱπ6 Ηοῦγονγθ ονϑῦ 18:6 ῬΆΣ ἰβ 68, τ ἰΘὮ, ΒΟΘΘΓΟΠΙΩΝ 
ἴῖ0 1 δδηι. 17, νγὰδ ἰηβδυσυταίοα Όν ἴὴθ βἰανιπα οὗ οἸΐδίῃ Ὁν εν ὰ. ΤῊΪΒ ρατγιϊουϊαν ἔγαχιηθηΐ ὁ 
[86 ὑΠπυταρ 8] βοῦς 88 τοιλϑι ογοα Ὀδοδυθο δ τιδυκοαὰ [ὴ)6 ρῥβαβϑίης οἵ ρορυ δῦ ἔβνοσ ἔγοτι ὅδ] 
ἴο ἴ)6 γουϊηΐυ! Πανὶ, τ ϊο ἢ ἀγουδοα ἔμο Ὀἱϊξύοῦ οδίουδν οἱ δγβοὶ᾽ 8 ἢτβὶ ἰκείησ. 

Ττεδάϊτίοπδὶ Οτδςῖθβ.---ατοοῦκ ἰμ6 ΒαΌν)]οπίϑηϑ, ἴθ Αβδυτίδηβ, {Π6 Οὔϑοκβ, 86 Ἠουδῃ8 
(οϑρθοῖϑ!ν αὐτίδε 1τλ9 ΠΠΡΌΠΑΙ Ῥοποθ), Βη(ἃ ΒΟ Ιηοβὺ ῬΘΟρἑο8 οἱ βδηϊλαυϊΐν, ΟΓΒΟΪῸ8 ὑγΟΓΘ νὉΥν 
σοτητοῃ 8η6 ἰρῃν δρργθοϊδίθα. ΤῈΘ ὑτίμλϊνθ δηοοβίογ οὗ ῃ6 ἨἩθΌγθινβ, ᾿κὸ [8.6 δαγὶν ΑὙδΌ 6, 
ὉΠαου θα ν οὐΐθη τοδογίθα ἴο [86 ὑγίβδὺ οὐ ὑσγορμοὶ ἱπ ογάϑγ ἴο ἀδίοστοϊπα Ἡμδὺ τν88 86 αἰνίηθ 
“ἰ}} Ὀοέοτα υπαογιδκίης δὴ ᾿πιροσίδηϊ ϑηΐογοσιδο. ΕὉΓ δὴ ἰπίογοδίϊης οχαυιρὶςο οὗ ἴα ΗΘ. οτγβοῖο, 
οὔ. 1 δι. 805: ΤΏ δῆδννοσ 85 ὈσΟΌΔΟΪν ἴγοπὶ Θαυ οϑὲ Εἰπ68 οαϑὲὶ 1 ροοδίϊο ἔογτη, 88 ἰὼ 85 ὮΝ 
ὈλοΙΡΉΪς ὑγιϑδίθαϑ οὐ Ατγταρίϑδη ζάλϊπθ. Το δοιησῆοη Ὀδβὶβ οὗ 411] {δ ογϑοΐθθ νν88 ὑῃ6 υπΐνογβαὶ 
Ῥδυομοϊοσίοδὶ ταονθ Ψ ὨἱοὮ ἱπιρ6}5 τθη ἴο βϑοὶς ἴο δϑοογίϑίῃ ἔγογα 86 κοὰ ογ βοὰβ τυῆδί {86 ἐαΐυγθ 
18 ἀοϑ θα ἴο Ὀπης ἔοστίῃ. ΤὨθ ρορίϊο ἔοτια νν88 ϑιωρί ονθα Ὀθοϑυϑο ἐῦ ν88 ἀδοζωϑα [86 πλογθ ἱτηργοθ- 
βῖνο δῃα δρργορτγίδίο ἂν οὗ δχργοββίησς [ὴ6 αἀἰνίηα ν}}]. 

τὶν ἱῃ [5γϑο} 8 μἰβύογν (86 ογβοῖὶθ Ὀδϑοϑγηθ (06 τηοάοϊ οὗ ἃ ᾿Ῥϑου ἰοῦ ἔγρο οὗ Στογαῖυσο. διδγιίίης 
ἢ δοτὴθ βύσικίηρ ἔδοὺ ἰῃ παΐαγθ, 85 ὑ86 Ῥϑου δῦ ὨΔΌΪ5 οὗ βογρθῃίβ, οὐ ἰῃ Ὠἰδίογν, 88 ὑπ ΗδΌῦ. 
ὉΟΏΠΗΙΘΕΙ οὗ ὑπ6 οατὶν Οδηδδηϊδβ, ἰπ 9 ροϑῦ-ργορμδῦ ὑτοδοηϊθα [Π6 ρορυΐαῦ οὐ ρσορδοίίο ὀχρίδηδίίου 
οὗ [8686 ἔδοῖβ ἴῃ Ὅπ6 ἔογιῃ οἵ δ οὔϑου δῦ συγθΘ ΟΥ ὈΪ δδίηρ οὰῦ μὰ ἰδ6 του οἱ ψεβονϑὴ ΟΥ βουὴθ 
ΚΑ ϑησοδίοσ ᾿ἰκκο ΝΟΘῊ οὐ ὕδοοῦ. Α8 ἰὼ Οτδησηογ᾽β ὑγοαϊοίϊοῃ οὗ 86 τοίη οἵ Ουδοη ΕἸ σα ο, 
ῃ δ κοβροδγο β ΡΙΠΙ, δοὶ Ψ, βόϑῆϑ ὅ, (6 ροοῦ νυτῖ(68 συ ἢ ἃ ἀεὐδὶ]οα πον]θάθ οἱ {86 ονθαϊ 
Ὀυΐῦ δβδιπΊ68 8 Ῥοϊηΐ οὗ νον δηϊθαδίίης ᾿, ϑοπιδίϊπλθα Ἀ6 ἱποογρογαίθα δηοίθηςΐ Ὀσγονογθβ οὐ ὑγῖ θα] 
ΒΟΏσΖ5, ρογῆδοδ αἰγοδαν ἈΓΕΠ Ό ρα ὃν τιβαϊ οη ἴο Βοπλα ϑετὶν βαιηΐ. [Ι{ ἰθ οΐδρηῃ αἰδῆουϊο ἴο ἀοῖοῦ- 
το ψὨοῖδοσ ἐμ6 ογβϑοῖθ8 ογἰχι δ ψΊ ἢ 1πΠ6 ὑσορμοῖ, ννο δ85 ρίνοη ἴποῦὰ ἰμοὶγ ὑγοδοηΐ δοιηρ, 
οὐ Ψοσο ἀεγίνοα ὃν Είτη ἔτοτα βοζὴθ δαυθῦ ϑοῦγοθ. []βυ8}}ν ὉΠΟῪ ΔΙΓΘ ΘΒΓΙΪΟΓ ῬΟΘΙΏΒ, 88, ἴοσ Ἔχϑιίαρθ, 
186 ἀοδοτγί οἰΐοι οὗ {πὸ ἀἰ οτοηῖ {τ 65 ἴῃ οῃ. 49. 

ΤΏρϑο βποϊθηῦ ἰσβαϊτομαὶ ΟγϑοΪο 5 το ἴδ6 [ἰογατν ΦΙΤΙΟΥΥΡΕΣ οὗ {86 ἰαύον ον 8} ΔΡΟΟΑΙΥΟΒΟΟ 
ΒΟ 85 85τὸ ἰουπὰ ἴῃ ἴη6 Ὀοοΐκδ οὗ Εποοῦ, Ὠδηΐοὶ, δὰ Ἠοδνοϊδιίίοη. ϑοόῖὴθ οὗ δοσὰ βδἷβο δυθῖον 
ΟὌϑουζο ἰδησύδρσο δηἀ 86 Βντ ΟΠ 5γτὰ οὗ δηΣ Πα], 88 ἀο 186 ἰαΐοῦ ἔοόγιηβ οἵ {μ18 βδχὴθ ρϑου δῖ ἰΐογα- 
ἴαγο. βόόιὴθ οἵ ἴδοτω, |ἴ{κ6 ἐμ οϑθ ἰῷ θη. 49, ἰβγον ᾿ἰχῦ ὑροῦ σϑοοηάινθ δνθηΐδ ἰὼ 106 Θαγὶν Ὠἰϑύοῦν 
οὗ 1.6 ὑγίρθα. Οὐδοῖβ τοβεοὶ 16 ὑγσοϊθνο ἔαλιδ οὗ ἴῃ6 οατὶν Ἠοῦγονβ; Ὀυΐ ἐποὶν οἰὶοῖ νϑ]θ 1168 
ἐπ {πο Ί ας πο ὑπὸ ν ἴτον ὕροῦ [86 πηοίδνοθ δηὰ δεδρίγβουβ οὗ ἴμ6 1δγϑ 6} 168 δηα {μθ ῬὨΣΟθορὮΥ 
οἵ Ἰὲἔο τ ϊοὴ κυϊαοα (Β6τὰ ἴῃ 186 ΘαΥ οδῦ βίδμοβ οἱ ὑπ 6 Ὡδίϊο!δΙ δηα τοὶ σίουβ ἀδνοὶ οριαθῃῦ. 

8 ὅ ἘῸν ἐδο βοϊηρ οἵ {15 οτγβοὶθ, οἵ. οὶ. 1, ὃ 2. ΤῊΪβ δῃοϊθηῦ ουγβθ γοργαβϑηΐδ {86 ὑτορβϑίο 
οχρ᾽δηβίίοη οὗ Ὧν ϑογρθηΐβ, ὉΠΠ1ΠΚΘ ΟΤΑΪΏΔΓΥ ΘΏΪ 815, χοῦ οοταρο]]θὰ ἴο 5οὸ υσϊσα! ες ἰτουχὰ (6 
ἀυδὺ, ἰδ ταοτίδὶ] δρθσοὶθβ οἵ πλθ δηὰ ἴδ9 οὈ)οςῖ οὗ ὑμοίτ σοηδίδβεης εαἰΐδοϊς. 

δθ 



ΤΗΕ ΟὕΒΞΕ ΡΟΝ ΒΕΒΡΕΝΊΤ-ΚΙΝΌ 

Οἱ ἰμγ ὈΕΙῪ 888]ῖ ἴπου 50, 
Απά ἀιυϑὲ 5841} ἵμου οδὶ, 
ΑΙ! τ[}6 ἀδγν5 οὗ ἰδγ [1ἴ6. 

Ἰ ΕΏτΪν ψ.111 8εῖ θοΐνοοι ἴπθ6 δηά ἰδ τοπδῃ, 
Αμά Ὀεΐνεθη ἰῃν οἴὔϑργηρς δηὰ Ποὺ οἴὔβρυγίηζς. 

Ἧς 85}4}} Ὀγυΐϊβο ἴδε οἡ {πὸ Ποϑα, 
Αμά ἴδου 5841} νουηά Ὠἷπὶ οἡ {δα Ποεὶϊ. 

86. Τῇ Ὠἰνίηπο Τυάστηοηΐϊ Ὁροη Ὑοσπιδηκίηδ, ὅσῃ. 8353 

αοῃ. 8 151 ν}} πλαῖκα ἢν ῥδὶῃ σγοαὶ ἰπ ἰΠῪ ῬΓΘΖΏΒΔΠΟΥ, 
ὙΠ ρδίη 5881} ἔπου Ὀγίπς ογῖ ἢ Ομ] άτεα; 
οὶ ᾿ἰοναγά τὰν Βυβθδηά 588} θ6 τῃγ ἀδϑῖγο, 

Αμπὰ Βα 8}|4}] γσυΐβ ονϑγ {π|θ6. 

δ7. Το Ὀἰνίηο Τυάρηηθηΐ ὕὑροῦ Μαη, εη. 311-9 

αοη. 8 ΤΌΟυγβοα 5}|}8}} 6 στουπα μὲ Ὀδοδυβα οὗ ἰῃ66, 
ΒΥ ραϊηΐυϊ ἰοἹ] 5411 ἔμου οδὶ ἔγοιῃ ἰξ 4} ἰη8 ἀδν5 οἱ ὑῃν [1ξ6. 

7] ΟΓΏ5 δηα {ἰπϊϑ:}65 5}}4}} 1ϊ Ὀσίηρ ἰογὶἢ ἴον ἴῃ 66, 
Απά ἰδου 888}1 οδὶ ἴῃς βοῦν οὗ ἴδε Βοϊά. 
8. {Π6 ϑιύοδὶ οἵ ἰῃν Ὀτγοὸν 888] μου οδῖ, 
Ὁπ.} ἔθου τοϊασγα ἴο ὑπὸ στοιπηά, 
Βαοδυβα ἔγοιῃ ἰὰ μου ναϑὶ ἰδίῃ; 

ἘῪὸν ἀυβῖ δου δτὶ, 
Απά ἴο ἀυβὶ 5} ἴποιυ γοϊυσῃ. 

88. Τῇ Νοδῇ Οζβοῖοθ, θη. 955-52 

αοη. 9 ρΟυτγβοά μῈ (δπδβδῃ, 
Μὰδν δος θ6 ἃ βεγσνδηΐ οἵ βογσνδηΐβ ἴο ἢἷ5 Ὀγοίῃοιβ. 

36) 5864 οὗ Φεβονδῇ θὲ Θῃδθι); 
οὶ Οδηῆδβϑη 8150 6 ἃ βογνδῃὶ ἴο ἢΐπ). 

51οὐ Θη]αγρα δαρμοίῃ, 
Απὰ οἱ Ηἷπι ἀννοῖ] ἴῃ ἴμ6 ἰοπῖβ οὗ Θἤθια; 
οὶ (δῆδβϑη 8130 ΡῈ 8 βοσνδηὶ ἴο ἢΐπ]. 

ᾷ. 6 ΤὴΘθ πδίυγαὶ θδδὶβ οἵ [Β}5 ὁὀγβοὶθ '8 ἐδο ρϑδὶῃ βίο όοσαδῃ δὰ ἴο Ὁ6δγ 88 τηοίδμογ δηὰ Οπϑῃ- 
[8] ἴθ. ΑΒ ἰῃ [86 ἱτπηπηοαϊαιοὶν Ὀγοοθαϊως δηὰ ζο]ονίης ογβοῖθβ, 81} ραΐη δηὰ σαϊβδίοσίυῃο δηὰ αἷδ- 
οογηίοτι δγὸ ὑγβοθὰ Ὀδοὶς ἴο δίῃ 88 ὑ8:6 οϑυδθ. 

Οαπααη ἴπ (δῖ δῃοίθας οτγβοῖθ γοργοδθηῖδ [86 Οδηδδηϊδα, σβοότη ἰ86 Ηοῦτονβ, [86 ἀο- 
ϑοϑηάδηϊδ οἱ βἤθγω, οοπαπδγθὰ δὰ δηϑίανθα. «αρλείλ ἱβ ὑγοῦδοϊν μοτὸ ἴο Ὀ6 ἰάθη δεὰ πὶ} (δ 
Ῥμορηϊοίδηβ. [ ροβϑί οἷν δἷδο ἱποϊυάθα ἐμϑὶν οοϊοηΐθβ δους {86 βιογθδ οὗ ἴὴ9 Μοάϊνοσταθθδῃ. ὙὍῈ6 
υπαοεὶ γίης Ηἰδίοτγιοδὶ ἔδοί, πίο δῖ. ογδοὶθ ἐογτωυ)δῦθθ, ἰβ ἐμδὺ 186 τίοῃ, ορυϊθηῖ, μίαν οἰνησοα 
Οδαδδδηίίεθ πατὸ βυδ) υκαίθα δϑὰ οοσωριοὐθὶν βοθογοθαὰ Ὦν [86 βϑιηὶ-Ὀδγθδγουβ ποτηδαϊο [5τβοὶ ῦθβ, 
ἍΏΟ, ἴῃ ὕυγῃ, 88 ἴῃ ἴΠ6 ἀδγβ οὗ Ὠανιὰ δῃὰ ϑοϊογμοῃ, ταδὰθ οἴοϑα σογαγλθγοίαὶ δ᾽ ἰϑῆοθδ τ] (ἢ 0 
Ῥμοσηϊοίαηβ. Ῥυίπλιῦνε ᾿πουρῃῦ ΔΡΡΑΓΘΩΌν οχρίαἰμϑαὰ ὑμὶ5 δίταηκο σνθηῦ ἰῃ [86 ὕδγτωδ οὗ [ϊ8 ογϑ" 
οἶδ, σι ϑ οι ἰδ ϑαυΐϊναθηΐ ἴο βανίης υ5 αἰνί ποεῖν ἀθογοοά. ΤῊΘ ργορδοῖ, Βονονοῦ, νὯο 
885 ἱμοογρογδαῦδα 18:6 ογδοῖθ ἴῃ ἰΐδ ὑγοδοηΐ δβοεζίης, σόοθα ἀθοροῦ δηὰ ὑγοδοηΐδ [ἢ ἔγυθ θα δηλ: 
ἐδ σδϑ Ὀθόϑυδὸ οὗ [86 τΩΟΓΆΪ ἀϑρτγανν οἵ ὑπὸ Οδηδδι θα Ἀπ ρ ηδδ ΒΌΡΟΓΙΟΥ ΤΩΟΓᾺΪ δηὰ το βίου δ 6 η86 
ΕΑΝ ΝΥΝ (μαὺ τὴς Ἰαὐίοτ δυϊαϊῃθα ἰ86 δδοομάθηον ονὸγ 86 ἀδοδάδηϊ βηὰ ἱτωγλογαὶ ἴο86. 

. .-. ἂν . 
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ΤΕΑΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΑΟΙΕΘΞ 

89. ΤοδοναβΒ Β᾽ 6ϑείησ ὕροη ΑΡγαἤπ δι) Ὠοβοοηάδηίβ, ὅἀδη. 123. ὃ 

αοη. 12 1 ν1}} τγδῖζο ὑῃ66 8 στοδὶ παίϊοῃ, 
ΑπάΙ ν}}} Ὁ]6859 ἴῃθ6 δῃηὰ τρδρη ν ἰἢγ ΠδπΊΟ, 
ὅο ἰῃδὶ ἴμου 5881} Ὀδ6 8 ὈΪοβϑίης. 
8] ψ1}} Οἷ655 ἔμοῖ {πδὶ Ὁ]65859 ἴῃ 66, 
Απά δἷπ ἐμαὶ ουγβοίῃ ἰῃ6ο ψ{ΠΠ1 οὐγθο, 
3ο ἰμδὶ 411} {6 ἔδπι}}165 οὗ {μ6 ϑραγὶ ἢ 
54}} ἱνοκο ἃ [{κῸ Ὀ] βϑίης ἴοσ ὑμοιηβοῖνοϑ. " 

810. 164000᾽8 ΒΙβείησ ὕροῦ ἰδ Τεῖδ68, ἀφο. 495..5 

αοῃ. 49 ᾿Αβϑοιθίο,» Ο βοῃ8 οὗ δοοῦ, 
Αμὰ Ἰἰβίθη ἰο 1βγϑοὶ γουγ ἔδιμογ. 

ΕΠ δυΡοη ἰδοὺ δτὶ ΤΥ βγϑῖ-θοση, ἢ 
ΜῈ βιγεησίη δηα ἔπε Εγϑι-ἔγαϊῃ οὗ ΠΥ Τρδηβοοά, 

9 ΤῊΪΑ ἰο (86 οἰἀοδὺ οαεὶν Ζυάσδη νογαίου οἵ ἐμαὶ ἀϊνίπο ὑγογαῖδο ἴο ἴδ 1ϑγβεϊ δα σϑοθ ἑγουκῃ 
ΑὉ νοῦ ἰδ τοροδῦθα 1 ἐουγίοἰα ἔογτα ἰῃ θη. 156 δηὰ 17. Οἵ. νοὶ. 1, ὃ 16. [ἐ ογυῦδοάϊοϑ 
{δ οδὸ δαῦῖν ἤοροβ δηὰ δδριγϑι ουδ οὗ νηοῦ 106 Ὧδγ5 οὗ Πενία δὰ ϑοϊοτωοι νοῦ {86 Βιἱδίοτίοαὶ 
555. 8. ὃ νοΐοθδ. ὑπ:6 δι ὠϊυάὰθ ἰονδσγὰ ἴδ6 ουΐϊδῖάο πνοιϊὰ ὑμδί νδϑ ἀομιίηδηΐ υπεὶ] [86 πα 
δῆσαδ οἱ ἰδ6 οχὶϊο οροηθὰ ἴπο ονδδ οὗ οογιδίη ὑσγορδοία ἰο ἐδ6 ἰάδα οὗ "δε  ῃ8} βοσνίοο. Οἵ. ὕϑη. 
2515 Μοὶ, ξ 28, ἴος 16 Ὀτὶοἵ 7186 οῦ-δεδυ Ὀἱτίῃ ογϑοὶο; θῇ. 27210-29 Ψο].1, ὃ 30, ἔος 15880᾽ Β Ὀ]οβαὶ 
ρου 7δοοῦ; ὕδη. 2729Ρ. 40 οἱ]. 1, δὶ 30, ον ἰδαϑο᾽ β Ὀϊ δαί οὐ Εδϑδυ; δηὰ ὅδῃ. 48:5, 9. 0]. 1, ἢ δδ, 
ἴον 7 ϑοοὈ᾽ Β Ὀϊοδαίης ὑροὺ ΕΡἈγαῖτα δὰ Μβδῆδδθοῃ.. 

412: Ὧδε ον ὅπππδι δθσα; ἀλαὶϊ δὸ δἰοεοεοῶ, ἰΒ ποῦ δΒαρροτιοὰ ὮὉν {86 ΗοΡ. ποῖ ἐδ ῥδιδὶ]οὶ 
: . 1, ,. Ὠοίθ ΄. 

ὃ 10 Τὸ 78000, ἴδ ἰγβαϊ ομβὶ ἔδίδον οὗ (86 ἔνγοῖνο ὑγῖθοα οὗ [ατδο], {86 αἰ οτοπο ογδοΐθδ γοϊδὺ- 
ἴῃς ἰο (Βδπὶ 6 γθ βρρτοργιδίοὶν δἰὐγθυΐϊθα, ᾿υδὺ δὲ [0 [588οὸ ψΟΓῸ δδοϊρπθὰ (89 Φδοοῦ- ἔδβδι. ογϑοῖθδ. 
Ταϊθ ἰσδαϊ ὥοῃϑὶ δδογ ρθη ἰ8 οι οαϊθα Ὡοῦ ΟἿΪΥ ἐπ [86 Ἔπσηι οδγὶν 7υάσδβη ὑγορβοίίο δβοι της, 
νβ. 1, Ὀυϊ αἶθοὸ ἰὼ [86 ἰπἰτοἀυσοη ἴο 186 οτϑο]6 1ἰβ6]ΐ, 3. 05 ἴδ αν] 6 Ώ09 15 δίγοης ὑμδι [86 ἰδῃ- 
ἄδπον ἴο αὐἰεί θυ θ δποηνταουδ πτιτπα5 ἴο οοτίδϊα ῬὈτοπιϊμθηΐς ομδγθοίοσβ οἵ 8 ργοοθάϊης δᾷθ 88 
μαι Θϑεῖν, ἴογ 186 ργοϑδϑηὺ ροόϑηὶ ἰὼ 18 ΘοΙρ᾽] Θύβῃθαβ ΒΡΡΘΓΘΏΓΥ δοιοάδίθα ἴδο αἰνίδίοη οὗ ἴδο 
Ἡοῦτον το. [.ἰ6, ἱπάοοϑα, [9 πδίομαὶ βοῦς οὗ υπΐϊϊοα [αγϑρὶ] δηὰ σδὺ ν6}} οοσὴδ ἔσογα ἃ οουσί 
Ῥοοῖ ἰπ ἰδ6 οὗ αν, το οοἰϊθουρα ἴδ οδγίὶος τὴ] δοῦκχδ δβηὰ δὰ θὰ ἴδ ὀχογάΐυται δὰ ἐμ 6 
ασχυδοταηὶ ἀοδογριίου οὗ 186 τοβουσει διὰ τυ]6 οὗ Ζυάδῃ υηάοῦ ἴπ6 Ἰομοσδὶρ οὗ ἰλ6 στοδὶ Κίης 
ἔγομι ΒοίΒ] ποτα, 8.32, Αἴας ἴδο αἰνϊδίοη δηὰ ἴ80 ονϑηΐ νιοὶ ζο] οννοὰ 6 πουϊὰ ποῖ, ἰδ δ]} ὑσοῦ- 
ΔΌΪν, μδνοὸ δυηρ: 

ΤῊὴδ δοδυίεν δλαϊΐ ποὶ Ῥαβ88 ζγοπι 7υδαλν, 
Νὸον ἰδὲ τοναὶ εἰα ἤγοπι δείυυόεη, λΐδ [6εἰ. 

ΝΟΥ ΒΘΓΘ ΔΓΘ (8.666 ἰαίοτ οδ᾽ δ (166 τοβϑοίθὰ. ΤῊ ἐοὩ6 οὗ (86 Ῥόδτσῃ ἷἰβ οτι (ο8] δὰ ἴλ9 συν ὑσὶ Ὅ68 
δῖο οοπαοιαποα; Ὀυΐ {86 δρίγὶϊ ἰῃ ΚΌΠΟΓΑΙ ἰ5 ἡ ]Δηῦ, δηὰ ἔμ 6 ΓΘ ἐθ ἢο δνυϊάθησα ὑπαὶ [η6 ροϑὶ ψτοῦθ 
Ἰδίον δὴ (86 τη α}]9 οὗ {Π6 τείχη οἵ Ὠδν! ἃ ογ ἐδδί οὗ Βοϊοσμουυ. ΤὨΐδ δοῃοϊυδίοῃ ἰδ 8150 δοιβττηθα 
ΌΥν 186 νοοδουΐαγν δηὰ ᾿ἰΐδγαγν δίν]9 ἩΒσὮ ΔΙῸ ὑγίσηϊ νθ. ΤὮΘ Βϑγλθ 8 ἔσῃ οὗ (86 ἰπδ τυ 0.8 
διὰ τοὶ κου Ἰά 685. 

[τ 16 ονϊἀθηὶ ἰλαῦ τοϑην Ῥορυ ΑΓ γϑὴ νῷ Βοῖι6 ἀοβου πα {80 πἰϊυδίύομ, δϑοσῶθ ἴπε οβιαγβοίογίθ- 
ςδ, δῃα βοσὴδ ἐδ πίγὶ είς ὀχρουθηοοα οὗ ἰὴ6 αἰ δογεηΐ ἐγίθθθ ἤανο ἤθγὸ Ὀθοθη νόονϑὴ ἰοχοίΐδοσ. δϑον- 
ὁτὰ] οἵ [θηὶ ΤΥΙΘΕΠΌΥ: 6. 61: τ0099 τοχδγάϊης Ζεοθυϊυση δηα ᾿βδδοῦδγ, δος οὶραῖα οοπαϊιίἰοηδ δηΐθ- 
ἀδπα (86 υπίου οἱ ἰδ6 ἰγί 65 οὐ θνθὴ [86 βἰψυδίίοη τοβϑοῦθα ἴπ Φυὰς. δ. ϑόσοθ οοῃϊδίῃ δἰ] υδίουβ 
ἴο ἰπμοιάδηΐδ τοοογάθα ἰῇ ἐδο ὑγδάϊοηδ οὗ δῃ., 6. σ.. 34, δὰ οἴποΙβ ἴο ὑγϑῃϊδιογίς ονθηΐδ. [1ἢ 189 
διυσσοδίάύουβ νοῦ ἰ υγϊδῆθθ γοχζαγαϊης [86 δον ἰδὲ δδεαίποίηαα οὗ [δγϑοὶ'β 6, (86 δηοϊθῃῦ ροθζω ἐδ 
οἱ ατϑϑὶ Εἰδίογί δὶ νϑὶυδ. 

ὙΊΟΩΣ ΟἿΪγ 8 νὸτν ον ἀουδεξυϊ οχοθρίζοηβ, {Π6 ὑμτϑο- ϑδὺ τηθϑδυγα γον 8116 Ἰῃτουσδουῦ (8680 
5. ΤΏ 1685 ΔΙῸ ἘΌΡΙς δηα [86 ἸἰἔοΓαΥν δὺν]θ ἰδ ογυάθ Ὀυΐῦ νίχοτουβ. ὙΏΘΥ τγϑοοσγὰ (80 βγαὶ 

᾿φομΘ ΞΡ α οἵ ΡΒἱ]οδορῖοδϑὶ ὑδἱηπα. ΤΆΘΓΘ δγὸ ὕγϑοθθ αἷϑδὸ οὗ ἃ ἀϊάδοῖΐο ρυγροδθ: ἱπ ἴδ 6 ορϑη- 
ἰῃχ δίδῃ:σϑδ, ἴοσ οσδιηρίθ, ἴδ ροοὶ ἰβ δοοίείπα ἴο ἔοττηυἹδαῖθ [1.6 Ὀγηοϊρίοβ 1Ππδιγαῖθαὰ Όν ἰδ6 Ὀλ ΟΣ 
οχρουίθηοο οὗ ὑπὸ ἐγ 65. 
τὰ εν Απὰ ᾧδαῦρ 85 δρρδγϑηῦδν Ὀδϑη δα ἀϑαὰ ὃν τἰδίδϊο, ἴον ἐδ δῶγηθ νογῦδὶ] ἰάθα ἱβ ἰουκὰ ἰὼ 

Ὡοχὺ Ἰίηθ. 
9402 ΟἿ. [80 ἰηἰτοάυοσοηδ ἴο {86 ᾿δίοσ ργορδϑιῖο πϑδδασϑα, 18. 119, 2814, 823, Μ|ίο. 11. 
ἀ402 Τιῖιϊ., ἥτεί ο7 τᾶν εἰγεπσίλ; Οἷς., ἐλο ῥα ο7 πῖν ολϊάγει. ΟἿ. Ὁι. 2117, Ῥδ. 1055, ΗἨοδ. 128}, 

Ἐδυθδη ὙΔΔ ρον τ τ ς 
Φογάδῃ δὨοσωθ. 
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ΦΑΓΟΟΒΘ ΒΙΕΈΒΒΙΝΕῈ ὕΡΟῸΝ ΤΗΕ ΤΕΙΒΕΒ 

ΕἸἰγϑὶδ 'ῃ ἀἰχσηϊν δηά ϑἰγεησίῃ,, 
4ΒοΙ πσ ονοῦ Κὸ ναῖογ, ἰῃου 588} ποὶ Ὀδ6 δγϑβῖ, 
Εογ δοιὰ ποηϊοϑὶ υρ ἴο {μα θεά οἵ ἴῃ γ ἰδίμοτν," 
ΤΒοη ἴμουὺ ἀοβ]οάβὶ Ων σους ἱπ βοϊπα ὉΡ οἱ 1ἰ. 

δ τηθοη δηὰ [νὶ ἀγὸ δκιη, ἢ 
ῬγεΔροΙϑ οὗ ν]οίοποο ἃγὸ ἐμ ὶγ ϑνγογαϑβ, 
δ] ηἴο ἐποὶρ οουης!, Ο τὰν 8οὺ], ἀο ποὶ δηΐοσ, 
Τὴ ὑμοὶγ δϑϑοι νυν, Ο τὴν ποδγὶ,: ἀο ποὶ 7οἱη ; 
ΕῸῚ τθὴΐ ἴῃ ὑποὶνῦ ΒΉΡΟΡ ὑπΠῸῈῪ βίον, 
Αμά οχϑη ἴῃ ὑποὶρ δηϊοηηθβ8 ὑπὸ ν Ποςκοα.; 
ἸΑσουγβοα 15 {πο ῖνρ δῆσον {πδὲ 1ἢ 18 80 ἤδσοο, 
Αμὰ {ποὶν γαῖ Ὀδοβιιβο ἰΐ 15 80 σγιοὶ; 

Ι ν1}} ἀϊν!ἀδ ἔπθῖὰ ᾿π ὅδοοῦ 
Αμπὰά βοδίζον {θη ἴῃ [5Γγ86]. 

δ] υάδῃ, ἴθ Ὀτγοῦμοιβ ὑγαῖϑα ἴπθς τ 
ΤῊΥ απά 15 οὴ ἔπ Ὡθοκ οὗ [ΠΥ δῃθ 68." 
Βοεΐίοτο {866 ἢν δι μοῦ 5 βοὴ ον ἄἀονῃ. 
ϑ)υάδῃ 15 4 σῃοὶρ οἵ 8 Ἰίοῃ. 
Ετοῖὰ 6 ὈΓΟΥ, ΠΥ 80ῃ, ἔδοιι μαϑὺ 30Π6 1; 
Ης [459 ογουοβοά, Πα 88 ἰδὶπ ον 85 8 ᾿ἴοῃ, 
Α5 δῃ οἷά Ἰ᾿ΐοῃ, ψῆο ψ1}} ἀϊδίυγθ Ὠἷπὶ ἢ 

Ἰ,ΤῊΘ βοορίγα 5881} ποὶ Ρ888 ἔσουι διά δῇ, 
Νοῖῦ με σου] βἰδῆδν ἔγοιαι θοΐννθθη ἢΪ5 ἰθεὶ,ᾳ 
Απά ἴο Βίπῃ ἰ5Β ἀμα ἴα οροάϊοηςε οὗ {με ρϑορΐδ. 

ΤΠΒΙηἀϊης Ὠὶβ ἴοα] ἴο 86 νἷπο, 
Απὰ 8 855᾽8 οοἱὶ ἴο {ῃδ οδοῖςθ νίησ, 
Ης δαὶ ψδϑιθα [18 σαγιηθηΐβ ἰῃ ἷη6, 

9403 Τ τι, ργο-οηκίποησα. 
[403 10., παξῖνα δἰγαπρίθ. Τὴ Οἷς. ἰμιογργοϊδου ἰο!]οννθὰ ἀρονθ ΒΡΡαγεη οἷν τοργοβθηῖδβ 

1δλ6 οΥγἰκίηδὶ πουχῆϊ. 
ε404 ΟἿ. ἐὴο οτίπιο οὗ Ἐθυῦθθη τοοοτά θα ἰὼ ὕσδῃ. 3522, ἐμεῦ οἵ ἰποοδί. 
8406 Ιάϊ,, ὑγοίλαγα, ὑμπον διὸ οὗ [89 βδῖὴθ ὕγρθ 88 τγ6}} δβ ὈΪοοὰ Κίῃ. ῃν 
[405 Τὰς., ἰΐνοτ, δοοοτάϊης ο δηοϊοηῦ ϑβϑσηιίοδ 8. ϑοδὺ οἵ ἰδ ἰθοϊϊησθ, 8'Ξο Οἷς. δηὰ 186 ογἱαίηδὶ 

Ἡδοῦ., Ὑτ" τάμη, ΌΥν ἴδο οοπίοχί. 
406 Οτ μηΐίο6, ἵ. 6., ἀἄο ποῦ λοΐη. 
κ4θ6 Εξ'ο ΟἷἸκς., ἰοῦ Θοτγϑοῦ Υ ἱπίογργοίδ ὑπ ἩδθΌ., πιαπ, 858 ξϑῃθγίο, θαυδὶ ὑο σηδηκίπά. 
1404 ΤΏΘ πιοϑὺ Ὠοίπουβ οὗ οτγίτηθϑ ἱπ 186 δηοϊθηῦ ποιηδαϊο |ἰ6, τι οἵ ἀδίονν Δ οχ. [Ιέ 

ΓΟΟΔΠα [ῃ9 ΒυΠΊΤΩΔΣν υπὶδητηθηῦ τηοῖοα ουὖ ἱπ ἐδ6 οἱοίθοῦ ρογοαβ ἴο ἤογϑο ἰμίονϑ. Ὧο Ὠϊϑίογοδὶ 
τοίογθησθ ὑγοῦδοὶν 1ἴ8 ἴο ἰὴ ἰγϑϑόδοῦν οἵ 6 Πδυδοηϊίοθ εδρὰ 1,ονίοδ ἢ Ὀτγοδκῖης ἐδοὶς οονοηδοῖϊ 
διηὰ εἰανίηρς ἴ6 Βῃθομογαῖθ5 88 τοοοσάρα ἰὴ θῇ. 84. 

ι.4085 ΤΏΡ ΗσοΌ., 88 ἔγοαυθηῦν ἴῃ [8158 δποίδης Ῥόθσζω, Ὧ88 ἃ ΟΪΔῪ ΟἹ 180 ΡΓΟΡΘΣ ϑῖὴθ ελμααΐ--- 

408 7, 6., 18 Θοπαᾳύυοσζγου. 
9499 7 ὁ., βΒαϊδαὰ ψὶτἢ ἘΠῚ εἰαὶη ΌΥ ἰδ ἱστοαὶϑί 016 Ὀϊον. ᾿ 
»4θ910 ΤΏΒ ρνἱοΐυτο ἰ5 ὑδαὺ οἵ ἃ Κίηκ εκἰὐτίης οὐ ἰδ ἰσουθ ἢ ὑπὸ οπὰ οὗ πὶθ δοορίζο τοδίϊῃς 

Ὀοϊνθθῃ ἰδ ἰϑοὶ. 
4ᾳ4θι10 {6 ᾿ίῆθ, τ βίο ἕο ϊ ον 'ἰὰ (86 ΗδοΌ., ἴα οτἰαίπβὶ, 0 Ῥτοῦδοϊν 'ἰΒ ἴο ὍὈ6 ἱπίογργοιοα 45 

ἴοπο α8 οη6 σο68 ἰο ϑλῖίίοῆ. ΟἿ. ἴλ6 δογγϑβρομαϊης οχργοβδίου ἴω (86 δατὶν υάθαῃ ὑσορμοῖδο πδῖτα- 
Ὅνο οἱ Τυάᾳ. 1821, 50 δαὶ ἡ ΜΈιεαλ' 8 ογταύυδη ἵπιαρε. .. αε ἴοπρ αΔ ἰδὲ λαπὰ οἵ Οοἀ τοαὸ ἵπ ϑλιϊοῖ, 
Βδγ., Οἷκς., ϑνια., ΤῊ , 5 Τάσγα. Οἰπϊκοῖοα, μονονοὺ, 8 86 τηθαδίδηΐο τορἀοτίης, ζὕπέϊ ἐλαΐ 
ΟἿ σοπιδα ἰο τολοπὶ ἐξ δαίοπσε, Ὀαὺ ἰξ σδῃ Παγαϊν 6 οτγίίηαὶ, ἴον 115 ᾿ς ογργοΐδε ου ααβθυπΊθ5 8 ΗΘΌ. 
ποτὰ ἰουπὰ οὨἱν ἰὰ ἐθ0 Ἰαίοϑδε ΟΟΤ. πτίηχθ. Ευσίμογιωοτο, (ὴ6 ᾿ἰπὸ ἰηϊογτυρίδ (Π6 οομίοχὶ. [ἱ 
ὙΦ88 ἈΡΡΒΙΘΒΩΥ Βιρποδίθα ἴο ἃ ᾿ἰδίϑ δβουῖ ῦθ πῶο ἰἱνοὰ δον πε [4}} οὗ (26 1υἄθϑὴ ἢουϑο δηὰ τδο 
Ἰοοϊκοά, ᾿π σοτασος ἢ} τδ6 τηθῃ οὗ 818 ἀδν, ἴοτ 1}: ΤΟ - ΘΒ Ὁ Ϊτηθης οὗ {πὸ Ὠανίαΐο σοοβαϊδηϊο γυΐϊθ. 

ε401: νι θο  ο οὗ ἴδ6 ἀρυπόδηοθ ἐδὰ ἰογν οὗ ἐμ νἱπονδγαὰδ οὗ Φυάδῃ. 
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ΤΕΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΑΓΙΕΒ 

Απά 15 οἰοιϊἱπρ ἰῃ ἴῃς Ὀ]οοά οὗ σγᾶρο8; 
3ῃΠ}5 ουθϑ 8Γ6 γοά ὙΠ} τ ]η6, 
Αμπὰ 15 ἰϑοὶῃἢ δῖὸ ψῃἶα τ ἢ τὰκ. 

ἸΣΖεθυΐυη, Ὀν τπ6 868-58 ῃογα ἢ ἀνε 118; 
Ἡς 5 ΌΥ 8 βδογε ἰμϑὶ 18 ᾿Σπ6α στὰ ἢ 5}105," 
Αμπα ἢϊ5 Ὀογάογ οχίθηαβ ἴο ϑιάοῃ." 

ἸΠβΘ ΟΠ ΑΓ, ἢΘ 8 ἃ βίγοηρ- ΠΡ 6 α" 855, 
Οτουςπίης ἀἄονῃ Ὀοΐνοοη ἴῃ Βῃρθορίο ἀ5, 

ἸΑηα τ ἤση ἢ6 βαὺν ἴπ6 γοϑιϊης ρἶδος τγα8 σοοά, 
Τδὶ ἴῃς ἰαπα 4180 τῦα8 ρ᾽δβαηΐ, 
Ης Ρονεά ἢΐ8 Βῃουϊάοσς ἴο Ὀθᾶγ, 
Αμὰ Ὀδοβπια 8 αν ὑπάδδγ 8. ἰδϑκιηδϑίοσ. 

160 4, ἢδ υζ6 5) ἢἷβ ΟὟ ΡῬΘΟΡΪα, 
Α5 οπϑ οἵ {δμ6 ἐγῖθοβ οὗ [βγϑοὶ. 

1ΤΌδη 18 ἃ βογροηΐ ΌὉγ {πὸ νᾶν, 
Α Βογποά- δον βεοβϑίάα {μ6 ρβδῖῇ, 
Τῆδὶ Ὀιζοῖ ἐπ Πογβο᾿β ἢθοϊ, 
530 ἐπὶ ἢϊ5 τον δ] } οἴ ἢ ὑδοϊκναγά. 

18 ἤανο νϑὶιἰθα ον ἢν ἀο  νογσδηςο, Ο δεβονϑῇ "" 

Ἰδά, τοῦ Γ- Ὀ8Π 6155 ΡΓ688 ΠΡΟῚ ἢΐμ, 
Βυϊῖὶ Πα 8180 53}4}}] ργθβϑ8 Ὁροῇ {ποὶγ 66." 

20Α ΘΠ οι, [18 Ὀγοϑδά 15 [δἰ 685, 
Αμὰ δ γἱ᾽ο] 5 σογδὶ ἀ δ: η1}65. 

ἸΝΑΡΒΙΔΙ:, ἢ6 18 ἃ βουτϑῃϊηρ ἰογθιπίἢ,9 
Τῇηδὶ 5οη5 ἰογι ἢ Ὀοδιυῖιίι Ὀγαησῆθ8. 

4915 (,͵ Ὁ. 3318..»ν)7 
41012 Τῖ., δλοτὰ οἿΓ δλὶρεδ. 
υ4012 ῶο Οἷκ. Ηδρ., 11λ., απᾶ λἷδ δαοΐκ ἐδ ρον δίάοπ. 
ν40:4 1,1., δοπν, ἵ. δ... Βυρρ θὰ τι βίστομς ὈΟΏΘ8. 
40} (Οἵ. Φυάᾳ. δ: 
χάθιδ 1,1}. α δἰανα ἰο ἰαδκ-ιυονκ. 
749:)9 ΑΔοΟΙΠΟΓ ΟΪΔΥ ΟἹ ἴΠ6 ὈΓΟΡΟΥ πδηλα δαη-μ»ἀαἀΐπ. ΤΠδ γοίογθησο ἰ8 ῬΡγοΡΘΌΪν ἰὸ {πὸ δἰδ- 

ἐοτὶς ἰδοῦ 0Βδὺ {πὸ 10{|6 ἐγ] 06 οἱ Ὠδη, ἴῃ 18 τεπποῦθ Ὠυτὴθ αὖ δ ἰοοῦ οὗ Μοιυηῦ Ηογιλος, τυϊθα ἰ56} 
Ὀτδνοὶν δηὰ οἴοσιίνοὶν, ναρσίηρ 105 ὈΘΊ(]05 Ἰ 6 Ἰαγμοῦ ἔοοβ βρουῖϊ. ΟἿ. 1)ι. 335, 

8549018 ῬοΟΒΘΙΟΪΥ 8 ἰδίον δα τοπ, νοὶ ποῖ ἘΠΕ ΠΡΓΠΘΕΙΒΙΘ ἱπ ἐμὲ ρὑτγοϑορηΐ σοηίοχί, ἴοσ οηἷν τὶ 
[86 Ποῖρ Ν 16 αἰνίηοθ αἀοἸνογοσ οουἹα ἰδ {16 {τὶ ΟΡΟ ἴο οιστχο ΣΟ ΡΩΝ ν ἔγομλ ἴδ6 υἢ- 
οαυδὶ οοπῆϊοῦ. 

4401 Αποίδοῦ υΪαν οὐ ἴπ6 Ῥτορϑῦ πδσηθ, αΟαὐ ρσδαῆα μἔρμαδππῶ. ΑἸ αἰ υδίοη ἴο {6 σοπβίδηῦ 
αἰΐβοκβ οὗ 1ὴ6 Αὐτὴ οηἶθθ δηαὰ Αταιδὴβ ὕὸ νϊσ (6 (δαϊῖοβ, θδσαυϑο οἱ Ποὶτ ἜἌχροβοα δβιϊυδίϊοῃ, 
ΨΟΓΟ βυῦ)]οεῖ. (ΓΙ. Πι. 3330. 5 

"40:9 ΤΏ ἤηα)]) Ἰοϊίοτ οὗ {Π|5 Ἰηθ 358, ᾿Ὡτου ἢ ἃ σΟΡν 8. Β Θῦσοσ, Ὀθθὴ ργοῆχοα ἴο ἴδ} ποχὶ ἸἰΏθ. 
Το Εἷκ. 85 ὑγοβογνοα ἴΠ6 οτἱσίηδὶ γοδάϊημ. 

9.495 Τἰδ ἰγαηβίδίιοη οὗ [815 νβ8. 15 ἀουνι{]. ΤΠδ υδ08] ὑγαπβί δἰϊου ἰδ: 

Ναρλίαϊϊ ἴα α λίπα εκεί ἤγϑε, 
Τλ}αίὶ σίτες 7οτίβ ρίἰδαϑαπί ιρυοτάϑ. 

ΤῊΘ ἘΌονο τοβϊη, μονγονοσ, ἰ5 Ὀδϑοὰ ὕροὴ ἴδ ἩσΌ. σοηδοηδηΐξαὶ ἰοχὺ δῆ οὐ 18 ΨὮΟΪ6 αἷνοϑ ἃ, 
οἴθασγοσ δὰ σοσο ᾿δίο κι 0]6 υἱοΐαΓα. 
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Β]ΟΒΟΡΉ, Βα 15 ἃ ἔγυϊέι! Ὀσδηςῖ, 
Α ἔγυϊέυ! Ὀγϑηςοὶ ΌΥῪ ἃ ϑργίηρ, 
Η!5 ἰδηαγ1}9 τὰυμ ονοὸῦ ἴμ6 νι 8]}.4 

ΖΤΉΟΥ ΙΕ Ύ δἰΐδοκ, {μον βῃοοῖ αἱ μι, 
ΤΏ6 διοθοσβ Ββαιϊοί νυ 8.5581} ἢΐτὰ, 

ἩΒυϊ ἷβ8 θοῪ ΓΟ Δ 1ἢ5 Ἔνοῦ Ὀϑηϊξ,5 
Η!5 ἰογδδγημβί 4130 86 ΒΌΡΡΪο, 
ΤΒγουρῈ ἴΠ6 ροντοῦ οὗ ἰμ6 ΜΊΖΗΝ οπο οὗ 7Ζδοοῦ,Ἔ 
Τὴ μα πϑιμθὶ οὗ 6 Θῃορμογαὶ οἵ 19γδοὶ, 

ΞΤῊς ἀοά οὗ ἰῃν ἔδίβοῦβ, σσῇο ὄδνογ βοίροι ἴῃθο, 
Απά ΕἸ-58δά 44:1 [οὐ ΑἸπρ ν], γῖο Ὀ]εβϑοὶ ἴμθο, 
ΝᾺ Ὀ]οβϑὶπρβ οὗ ἤδανθὴ ἀρονο, 
Απά οὗ ἴδε στοαὶ ἀθερ ἰμαὶ οσουςμοῖῃ θθμθδίῃ, 
ὙΥΙ ὈΙ αϑηρβ οὗ ἴῃς Ὀγοαβὶ δῃὰ που, 
ΞΎ Ὁ] ϑϑίηρβ οὗ ἔδτμοσ δηὰ ταοίϊμογ,κ 
ὙΥ1Ὰ ὈΙοϑϑίημβ οὗ ἴπ6 δνοηδϑιϊηρσ ταουπΐβίηϑ,' 
ὙῊ Δ [86 γι ἤϊϑι οὗ 186 δηοίϊθηὶ 1118! 
ΤΉΘΥ 51.811} Β6 ου με μοϑδῆ" οὗ Φοβερῇ, 
Ου ἴδε μεδά οὗ ἰμε οομβεογαίθας διηοης Ὠἷβ Ὀγοΐμοσβ. 

ΣΤΒΘΗ)7 Δ ΠλΪη 18 8 τανοπίης το, 
Τὴ [Π6 τιοσηΐηρ 6 ἀδνουγοῖ ΡΓΟΥ, 
Αμὰά δεἵἱ Ὄνθηΐϊης ἀἰν! 6: 8ρο]]. 

811. Μοβοβ᾽ ΒΙ᾽ οϑϑίηρ ὕροῦ ἴδο Τχῖδοθ, Ὠ. 33 
ύ. 83 ᾿ἸΤλὶδ ἰ5 ἐδ6 δἰοδϑῖπο ιοἱὰ υὐλὶοῖῦ, Μοθοδ, ἐδ πιαπὶ 9 Οοα, δἰοδδοά {6 

Ἰογαοίλί68 δείογο ἀϊ8 ἀφραΐἑ, βαπά δ βδαϊά: 
Φεμονδὴ σἽδιμο ἔγοιῃ ϑηδὶ, 
Ης ΡῬοδιμοά ἔγομι βεὶγ ἰῃ ὑποὶν Βθ δ], 

ἀ 401 ΤΉ το ἀογίηρς 5 ἀουλδίίυ!. 
Φ405» [21., ἐπ δίγσεηπσίλ. 
40. Τὰὸϊ., απ" ο7 λία λαηάδ. 
«49 Ο᾽ δίδαγ οἵ .]Ζ.οοὐ. ΤΏΘ ΡΆταϑο την δὸ Ὀδοῖς ἰο 88 ἄδνβ τῆθπ Ζομβονδὴ νγϑϑ ΜΟΣΒΗϊρροά 

υὐδδν γτς ΠΡ ὁ ΤΟΣ νὴ αἰ δ᾽ οἱ Εἰοὰ ὧδ τίϑὰ ὃν 86 ὅϑυτ. ΤᾺ ΟἸονίης 8. οἱὶ Υ αἰθογθηΐ νοννοὶ Ροϊηϊίηα, τεὶς ΒΌΡΡΟ Υ ἴὍἢ8)6 ὅν. 8 
ουγτορῦ ὑγϑηδί δι Ὁ ΕΔ ΠΕ ΒΟΏΒΟ. 

[495 ΤΏ Ηοῦ. δά48 δίοπε, Ὀυὶ ἐμ ΐ5 ἰα ποῖ δυρροτίοα ὈΥ 1.9 Οἷκ. νοσβίομιϑ πος Ὁν ἰδ οοπίοχι. 
ΤΏ τσϑίθγθῃσϑ 8 ἴο ἐπ βίοῃο οἵ Βαίμοὶ. ΟἿὮὨ [8. δεν, 

1495 80 δγα., Οἷς., δηὰ ὅνσ. Οἵ. θη. 171 δὰ Κο]. 1, ὃ 16, ποθ 3. 
Κ405 Βο Οἷκ., βυρροτίοἀ Ὁν (86 οοπίοχί. ΤΙο ΗδΡ. ἱβ ουνϊδπὸν οοττυρί. ῬῬοδβαὶ οἷν ἱὲ 

40 Τλ., ογοιση, ὁ7 ἐδδ Ἀδαά. 

11 ΤὨΐδ δος ἰδ ἃ ἰδίον βπὰ πιά οἷν νατίδης νοζαίοῃ οὗ ἐδο 8ο-οδ δὰ Ὀ]οδαΐηρ οἵ 18600Ὁ ἴῃ θη. 
49. (8 τοΐϑγ ἴο (}θ ΚΟΟπτΒρ δαὶ Ῥοδίζίοη, οδαγαοῖογ, δῃἃὰ οχρογίθηοοβθο οὗ ὴ6 αἰδοσγθηὶ {τ 68. 
ὙΤΒ6 ἀοβογίροῃ οἵ Φοδθρῃ ἷἰβ ἰπ τῦβην ᾿ἴποβ νουϑ!ν ἰαθπιίοαὶ ἰα θοία, μου να τ ἤρβον ΟὯ6 ρΡοθὲ 88 
[τα λ ἶδν πὶ ἢ ἐμ ᾿πψοτὶς οὗ [86 οἴμου. 2ξε:. 33, μονγδνοσ, ἰβ ἃ πλοσθ ροσγίϑοῦ υηϊΐ, Ῥγονϊ θὰ ντἢ 
8. ΠΟΌΪΘ δηὰ ἀϑορὶν το] κου ὑγοϊοσυθ δηά οριϊοσυο. ΤΏ Ββίνἷο α͵80 ἷβ τω ἢ τηοτθ βΒη ϑῃθα δηὰ ἴδ 
ἴοπο ουϊοκίδείο. 9 οΘοπαιιοδύ 8 ΟἿΪΥ ἃ αἰβίβηις συθιοοσν οἵ {88 ραβδί, 317. 3, Το ἐγίθο οἵ Βίτωηδοι 
[88 αἀἰδαρρϑαγοὰ θαι γοῖν. Ἐθϑυθθη ἰβ ἔϑυν ἰπ ὨΤΩΒΟΓΒ δορὰ ἴῃ ἀδηρογ οἵ Ῥεσογηΐῃς οχιϊηοῦ δὰ [89 
1ονὶλοσ αν Ὀθοοταθ δῺ Βοπογθὰ οαδίβ οὗ ρχίοϑέβ. 7Ζυάβῃ, ἱπειθαα οὗ συ ]ϊης ονογ αἱ] 186 ὑγῖθθθ, 88 
ἰπ αφθῃ. 495:10, 15 δραγύ Ὁν ἰἴδε] 1 δηὰ ἴῃ ἀδῆρον οὗ Ῥεΐπα ονοσῃϑὶ θὰ ὃν 9 δαἀνοτβαγίεβ. 9 θαρὰ, 
ΤΘργοδθη θα Ὦν ἐπ ρονϑγίι] ὑσῖθϑα οἵ ἘΡΡΗταίτω δηὰ ΜβΏββδθΙ, ἰβΒ ἐπ6 οὈ]θοῖ οὗ ὑμ6 ροϑῖ᾿βΒ ὑχίαθ. 

ΟἸοαεΥ ἰδ ρόθῖὰ γα τγι θη αὐνοσς {μ6 αἀἰνίαίοη οἱ Ὀδνία᾽ 5 Θωρὶτο ἰὼ 937 δηὰ Ὀοίοσα {86 
»832 Οἷς., 0ὁ., δὰ Τατα., [ον ἀμ. 
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ΤΕΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΔΟΙΕΘΒ 

Ηδς 5ῆοπο ἰοσί ἔσο Μοιπὶ Ῥδγδῃ, 
Απά δρργοβδοβρα ἔσοιῃ Μογιθαῖ}- Κδάθϑῃ 
Ετοιὰ Ηἷ8 γτσὶ μδηά γε Ηδιηδά ἴῃ ὑμοὶν θο ΒΔ] τ 
64, Βα Ἰονεά ἢΐβ ρθορίε," 
Τι8 ΠΟΙΥ ομθϑ' Το ΓῈ ὁδοὶ ὑη 66 Ὁ ΤΏΥ σϑγα," 
Αμὰ {ἰδου, ᾿ηἀοοά, ἕο! ]}οννθα" δὲ τὰν ἰδεῖ, τ 
ὝΕΣΟ [ΠΥ Ρθορ 6]Σ γσοοοϊνοα ἐὰν πνογάβ. 
446» ἀφογϑοά ἴογ ' 8 ἰδ'ν, 
Α ρμΡοβϑεβϑίοῃ ἴον ὑῃ6 8ι5βθι νυ οἱ βοοῦ, 
δΑηὰ ἢδ Ἀεϑοδηλα Κίηρ ἴῃ 7εβδυγυμπ, 
ὝΝΒεοη ἴῃς μο865 οὗ μα ρϑορίβ τγογα δϑϑθι θά, 
ΑΙΙ ἰορσεῖδοσ, {μ6 {1065 οὗ [5γϑοὶ. 

6] εἱ Πουρθη [ἱνθ δηα ποὶ (16, 
Βυὶ Ἰοὶ Πὶβ πβθῃ ὃδ6 ἴθ ἴῃ ΠΠΊΌΘΓ. 

ἸΑΔπὰ ἐπὶ ἐν ἐ6 δἰοϑοῖηρ οἵ ὕσιἀαΐ; απά ἦδ 9αϊά: 
Ηδαγ, Ο Φοβοόνδῃ, ἢὶ5 νοϊςο, 
Απὰ ὑγίης ἵμου Φυά4}}" ἴο ἢΪ5 Ῥθορ]ο;" 
1 τὰν μαπα8 οοπιοπά ἴδοι ἴον Ὠΐπ), 
Απὰά δὲ ἔδοιι ἃ Βεῖρ ἔγοπι ἢἷ8 δάάνογβθαγιοβ. 

διηΐοα οὗ Αβεντία, ἢ 736 5.6., Ὀγουσἢὺ αἀἰδαδίος ἴο [9 ποτγίδοτγη {τἶροθ. ΤῊΘ ἀδνβ οἵ Φογοθοβϑι  ἢανο 
Ῥόθα βυσκοδιθά 88 ἴδ Ὀδοκρτουηά, Ὀυῦ λον σοῦ ονθγβῃηδάονοα Ὀν ἴὴ8 δβοὺ οὗ αἰβγυρίίοηυ δηὰ {6 
ἱπνδδίοη οἱ διίδμδαις, ΤῊΘ ΟἿ δ γοὶν βαι μδίβδούογυ βοι πα 15 ὑμ6 σηϊ }]6 οὗ [86 ῥτοβρθγουθ γοῖβῃ οἵ 
Φοζοθοδι 11. Μἱοίοτίθθ νοῦ ἴ86 Αὐδπιθθηβ δηὰ 8 βίγοησιὶ ν᾽ οθηϊγ ἰσϑα ρονθγητηθηὶ κᾶν Ὠογθοση 
Ταγϑοὶ, δου 189 το α16 οἱ ἴδ οἰ οοπίυγν, ἰΐα ὈΓΠΠ δας θαὺ Ὀτγίϑῇ ᾿παΐϑη βυτασηεσ. Α ροεῖ ἰπ 
486 οουτὶ οὗ Φοτοῦθοσιι [1 ἰδ ὑγοῦβοΪν ἴδ δυΐδοσ οὗ (Πὶ8 τηβ)θβθϊα ρόθπι, ᾿ννἢϊο ἢ νοΐσοδ 10 ὉΠ 
Βορθθ δηὰ πδίζομδὶ ὑτίἀθ ὑμαῦ δγὸ ἴ8ο Ὀδοκατουμα οἵ Απλοβ᾽ 8 βύθγῃ ὑγορῃβοῖθδ. Αδουΐ ᾿δὸ 5 ο 
ΤῊΝ ὙἘ{ἘΠῚῺ ΔΒΘΌΓΘΏΟΘ ὈΘ Ββοοορίθα 88 86 ἀλ6 οὗ 86 {10 8] ογϑοὶοθ ἰπ 8.5; ροβδβί᾽ ν π 6 ῥτγοϊορυο, 
16, αὶ ἰ5 Ἰαθ ψνογαβ, σὰν ὍΘ 80 ΟΧ σα ΟΥ Ῥοϑύ-οχὶο δααἀϊοη. ΤῊΪϊ8 18 οογίδιηϊν ἔσθ οἵ ἐπ6 
δυρετδογ ριον, ψ ΐοῖ ὈΓΟΌΔΌΪΥ οϑιὴθ ἔτοπι ὑμ9 ϑαϊΐον ψμο ἰηἰγοαμποοά ἰὺ ἱπίο {86 Ροοὶς οὗ Ὠΐ. δηὰ 
αἰεὶ υϊοα ἴ6 ψΒοῖθ ἴο ἐδθ ἰγϑαϊ ἄομδὶ δυῖΐμον οὗ ἰμΐθ 1αῖθ ὑγορμοίῖο Ὀοοκ. 

Ἑχοορὺ ἐμὴ Ὀοΐὰ Ὀορσίη τὶ Εδυθοη, (λ6 οτάον οὗ {86 γί ρ68 πὶ {η6 ἔπνψο ῬοοσΒ 18 Θβϑϑ ἐδ! ν 
ἀἰοτθηῖ: ἰὼ θη. 49 ἐὺ 16 Ἀδυῦθη, βίου, 1ονὶ, Φυάβ, Ζεθυ!αμ, 1ββδομαγ, Πδη, δα, Αββοσ, 
Ναρμίδὶὶ, Φοθορὰ, δηὰ Βοηξαμιίη; ἰὰ Ὁι. 833, Ἐδυῦοη, Φυάδῃ, [,ονὶ, Βοηδιιίη, Ζοθορὴ, Ζεθυϊαῃ, 
Ιδϑδοῆδγ, Οδα, ἤδη, Ναρίδ!ὶ, απ Αδδοσ. 

ΤΏο τηοῖτο, 88 πη θη. 49, 18 ἴ)ο τοχυΐϊας [δ τθο- θαῦ τηθδδυτγο. 
4332 ΤῊΘ ἰγβαϊ οπδὶ ρυποϊυδίίοη οὗ ὑμ6 ΗΘΌ. κίνεβ ἴη9 οὔβουγο τοδάϊηρ ἤἥγοπι ἰδε ἱεη ἰλου- 

δαπᾶδ ο7 πὶψ λοὶν οπεβ. Βυῦ ὑπ|8 τη κοβ ὯῸ Ο͵θασ ΒΘΏ 56 διὰ 18 οί βιιρροτιοα Ὦν 86 σοῃίοχί. ΤὨΘ 
οδοῦ στοϑδάϊης οὗ ἰλ6 Η6Ρ., νιαϊοῦ ἰ8 (οἸονοθαὰ αὔονο, κἷνοϑβ 8. οἶϑδσ ὑ8Γ8}16] ὑο 88 Ρτϑοραΐηρ ᾿ἴποβ. 
ἈΚδάοδα ἰβ τωϑη ἐοηθὰ ἴῃ 146 δηὰ 325. βῃηα τν8δ ΔΡΡΆΓΘΩΟΙΥ 186 οσηΐγο οὗ {86 τοὶ αἰουβ 6 οὗ {Πα [δτδο]- 
θα ἀυτίης ἰμοῖν τοδί ἀθῶοθ ἰῃ ὑπ ] θγηθθθ.Ό ΓΘ ὅδπι.,, ϑὅ'ντ., [ωδῦ., δῃὰ ΤατΕ, σοηῃποοῖ {π)6 ἩρΌὉ. 
νογῦ τ δηποίδος σοοῦ δὰ σοϑβὰ απὰ ιυὐὐζὴ πε τσετὸ ποὶν πιντίαάξ. [Ι,ὰο. δορὰ ΟἸκ., Βονονοσ, ἤᾶνο, 
«οὐδ πιυτίαάε οὁἨ Κααεεδ. 

331 ΤΏΘ ἰοχί ἰα ουὐἱάθη ον οογτυρί. ΤΟ Οἷς. δπὰ [06. ἀρροαγ ἰο ἤανο οὐἷν ρσυοσπβοα αἱ 186 
τηθδοΐης δηὰ σεδαὰ ὕγοηι λὶδ τίρλέ ἀπρεῖβ τοετα υὐἱίὴ ᾿ἶπι. Α αἰ σης σοτγτθοϊίοη οὗ 86 ΗφΌ. ρίνεβ ἴ1806 
ΒΌονο τοϑάϊησ, το 18 οἰοβοῖν ρϑγϑ)] οἷα ἴῃ (ἢ σογγοροπάϊπα ὑμοορημβηίοβ, ΗδΡ. 34, χ. 201, 
Ῥβ. 505, Ῥοβδί]ν ὑπὸ νγογὰ βοσαθίγαθβ ἰγβηβίαιθα ἰαισ ἰ8 ἃ 1088. [ ἱΒ ἰουμαὰ ουἱν ἰπ Εδγα, Ἐδβίμοσ, 
δηὰ Ώδη. δπηὰ 8 οὗ Ῥογείδῃ οὐ ρίη. . 

9.332 ἘΟΙ] οί [86 βυρογιοῦ γοδάϊηρ οὗ 86 (αἷς. δοα Το. Ηδῦ., ῬδοΡίδε) ὦ. 6., δα τ θη ὩδΕ 8, 
Ὀυύ τδϊ5 ἰ6 ουῦὐ οἵ ΒαΙΙΟΩΥ νυ τἢ ἴὯ6 σοηἰοχί, δηα οδρϑοῖδιν ἐδ6 Ὡσχὶ [1η6. 

4333 1], 6., ἴστϑθ}.86. Τδο τοίογθποοϑ ἴο ἰβγβοὶ 88 8, Ποῖν πδύϊοῃ 816 ΘΔ ν, 4. σ., 78, 143. τ, 261), 
0338 Το, δ885 ἐπ ἠδὲ ἰαπάδ; 1,δ0., ἐπὶ λΐβ λαπά; ἨἩφῦ., ἐπὶ ἐὰν λαπα. 
γ 332 ΤΏο ΗοΌ. νοῦ ἴῃ [815 1ἴπ 18 Βοροίοβϑν σοστυρῦ. 6 Βῦονο ἰ8 Ὀαδοὰ ὑρόοὴ (86 ΡΪδΔι51}]9 

τοδαϊηρ οὗ ἰὴ ϑ'νυσ. 
"3393 ΕΟ οί 6 [.8π|. δηα 8 ἴατϑ πυτῦος οἵ ΜΒ55. πὰ ὑγδηβίαιϊησ 7εεὶ ἱπδιοδαὰ οὐ (89 

ΗϑοῦΌ., [οοἱὕ. Ἐτον {ἰδ9 ἰάΐϊοῃι, οὗ. ὕδη. 3055, 3314, 1ὴ6 τηϑδηϊηρ 18, οἰοθοῖν δἰὐθηάοά. 
1335 ΤΏ δηίδοθαθηϊ τηυδβὲ θα ἰουπηά ἴῃ {π6 Εγβὶ ἰ1πὸ οἱ 186 νβ. 
χε ΗδΡ., Μόοδεα, Ὀὰι ἴΠπ6 σομίοχι πα ϊοαῖθθ πδ΄ υελοπαὶλ 18 [6 οὴ6 ἰῃ ἐδ τηϊηὰ οὗ {δ9 ροϑέ. 
5331 ΤΥβδηδίοιτιης ἡ μα αΐ ἴο [6 Βοσοηὰ ἰ᾿ἰΐηθ οὗ {π6 σουρίος, 85 10:6 Τηδϑϑιῦο ΓΟΟΌΪΓΟΒ. 
4337 ῬΓΟΌΘΟΪν πε τύθη ἔγοσῃ ἴμθ ροϊηϊ οὗ νἱῈν οὗ 4 πουύῃογῃ ᾿ϑυβϑ α δηα δἴζον (η6 αἀἰνίδίοη 

οἵ ἰδο ἰεϊησάοτα, οἰ ονίης ἴ86 ἀοβὲδ οἵ βοϊοταοῃ. 
8371 ῬοδδιΌϊν ἃ σϑίοσγθῃοθ ἴο ἢ θη δ 8 ἱηναβδίοη δβοοῦ δἰΐοσ {89 αἰνίδίο οὐ ἴο ἰδίδσ δὐΐδοῖϑ 

τυροῦ Φυάδῃ. 
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ΜΟΘΕΘ᾽ ΒΙΕΈΘΘΙΝΕῈ ὕΡῸΝ ΤΗΕ ΤΕΙΒΕΒ 

δ4πά οἵ ]ευὶ ἦε ϑαϊά : 
ΤῊΥ ΤὨυτϊαμ τ δηά ἰῃν ὕτίπι αγὸ ἴου ἴΠν ΠΟΙΥ ΟΠ6, 
ὍΝ οΙ δου ἀϊάδὲ ργονε δἱ Μίβββδῃ." 
ὙΠ σπόοτὰ ἔμου ἀϊάβι βιγῖνο δὶ ἴῃς ναῖοιβ οὗ Μεογθδα, ἢ 
ϑΎγ8ο 5881} οὗ ἢ159 ἔδὶῃοῦ δπὰ Ἠΐβ τιοῖβοὺ, “1 866 Ηἷτ ποῖ; 
Ης ἀοιῖ ποῖ Γϑοοζῃ!Ζο 8 Ὀγοΐμοῦβ," 
ΝοΣ ἀοὶῃ δο Κῆον 8 οσσιι σὨ ἄσθῃ, 
Ἐὸοι [ἴπ6 1ν1ἴ68] Κοορ ΤΥ ποσὰ, 
Αμπὰ 5 γον οὔβοσνο ἐν οονοηδηῖ; 

ὉΤΉΟΥ 58πονν ὅδοοῦ 1} γΥ Ἰυάφτηποηΐδ, 
Αμπά β5γβϑδοῖ ἐὰν ἱπβισγυοϊίοηβ, Ο Φομονδῆ. 
ΤὮΟΥ της ἴο ὑῃγ ποϑὲγ!]β ἴῃ 6 βᾶνοσ οὗ β8ο:ῆοο, 
Απάὰ σψ οἷο Ὀυγηὶ οὔογίη 8 ἴο τη δἰ ἴδυ. 

18.859, Ο δεοδονδὶ, "8 τωρ. 
Απά 6 ρῥ]οδϑοὰ σι ἴΠ6 τοῦ οὗ ᾿ἷ8 μδη68. 
ϑιοε ἐπγουσὰ 86 Ἰοὶη5 οὗ 18 ΟΡΡΟΒΘΙΒ, 
Αμὰ οὗ ἔποβαε ψῆο ᾿ιδῖα εἷτα ἐμαὶ ΠΟΥ σῖβα ποῖ. 

5. 4π45 οἵἩ Βοηπλαπιῖπ ἧδ ϑαϊά : 
ΤῊ Ὀοϊονορά οὗ δεθονδῃ ἀν ο}}5 ϑοοῦγοὶν 
Απά {πὸ 1ογὰ οποοιηρϑβϑϑοὶῃ Ὠΐτη δἱ 41} {{π|65, 
Αμπά δε ἀν !]εῖῃ Ὀοΐνϑοη 8 μου 68." 

12 4, οἵἩ “οδερἧ ἦδ ϑαϊά ; 
ΒΙ]εΘ9οἀ οὗ εῃπονδῇ 6 ἢϊ8 ἰδπὰ, 
ὙῈ [86 οδοῖοο ἔγυϊιβ ἔγσοστα ἤθανθη δρονο, 
Απὰ ἔτοτα ἴδ6 ἄδθερ τμδὶ οουομοῖῃ Ῥοηθδίὶ, 

ΜΑπὰ ψ|} {86 ομοῖοο ἔγυϊϊ5 τ ΒΊΟἢ 86 δύῃ Ὀτίη σοὶ ἰογί, 
Απὰ στὰ ἴδ οδοῖοο ἔγυϊίβ ταὶ ἔπ τηοπῖ8 νἱοϊά, 

ἸδΑπά ἔγοτα ἴδ ἴορβ οὗ ἔα δηοϊθηΐ τοι δ} 8, 
Απᾷ νἱ {πὸ οΠοῖοο ἔγυϊ.5 οὗ {6 ονοσϊ δίς ἢ}}15, 

16. η4 τ [Π6 οδοῖοο ἔγυϊ5 οὗ {π6 φαγί δπὰ 18 {1 Π 658, 
Απά ἢ ἴδα ἔανοσ οὗ ἰτὰ ψἢο ἀποὶὶ ἴῃ ὑμ6 Ὀυ8}--- 
εἰ ἴβοὰ οομλα ὑροῃ ἴπε Ποδά οὗ Φοβερῇ, 
ὕροι [86 γον οὗ ἔδ6 οπε Ἵγονπϑα διηοης ᾿ἷ8 ὈγοίποΓϑ." 

9338 ΤΏΘ δ υδου ἜΡΡΘΙΣ ὦ δ ἴο ϑοίῶθ ουϑθῃξ ποῖ γϑοοσαάϑα ἰὰ ἰδ Ῥοῃΐ. 
ἀ834. Οἵ. ἘΣ. 172.,1 
4339 ΤΏο τοίογθῃοο ῬτοῦΘδΙν ἰ5 ἰο ἴδ): 568] οὗ {86 1 ονϊίθθ γοοογαάϑα ἴῃ Ἐχ. 3215.-, ὙΒθη δον 

ἀϊὰ ποὺ μοαίϊβὺθ ἰο αἷδὺ ονϑῃ {μοὶγ δροδίδὺθ κίμδτωθη. ΟἿ. 76 δυδ᾽ ννογὰβ πὰ Μ. 105 τι. 145 
τ ἩΠ Το Ηοῦ. πογὰ τρθϑ ροδθοββίουθ ΟΣ οἷἶϑθ, 88 Ὠϑζο, οδοίθῃουν πὰ (ἃ Ἠδῦχθ. οὗ το - 

δροιδι οἱ εν. 
ε33ι: ὅο ϑαϑιω. δὰ αἷς. ἩΗοῦ., ὁηιοία ἰλεουρὴ ἱπ ἰδλό ἰοῖπδ. 
"33:2 500 Άδηι. δβηὰ Οἷς. Το Ηθῦ. ΠΣ Ἰοεὲ Εἰ5 απὰ. 
1331 Τὴ6 ββω,, Οσικ., διὰ ϑυσ. οὐὐἱῖῦ, Ὀυὺ [6 ρῥγοδουῖ Ηοῦ. δα ἀβ ἴδο δινϊκσαγὰ δηα οὔδουγο, 

6 πηι 
ΝΜ ἘΞ 8 Το. μὐμὴ υἱτο ἐλε Ζιογτὰ ἴο ταλῖτο ἴΠ8 τωϑϑηΐϊης Οἶδα 

Ρἷο δὲ ΤΟ ΙΒΑΙΌπι, βὲτυδιοα οὐ (ἢ 6 βἰορὲπ ας Ἀ1|6 ψΔΙΟΒ, δοοοσάϊης ἴο Ψοδῆ. 
δίῃ 16 ἰφεαν Αι οὗ Βοιὶ 

1385 δὉ., ἥοπι ἐλ ἄδυ, Ὀσῖ {πὸ ̓ΡΑΓΑΙΟΙίδτα ΒΡ ὑτῷ δδπα ἑτωτι ἴδιο εἰἰκδΒ!  ὁτηοηδιΐοι 
ΜΘ σἶνοα (86 ΔΌονθ τορδάϊηκ. . ἴδο ϑδβιὴθ ἰάϊοσω, Ϊῃ 495 (18 νϑ., ἰῃ [86 δδπὶθ 
ομϑνμοιαδς ἃ ἴογπῃ, 18 δ'δο ἔουπὰ. 

τ 33 Μ ῬτοΡΘΟὶν τοίδγθῃοο ἴο ζοβονδμ᾽ β τονοϊδίϊου ἴο Μοδοβ ὑμγουρῃ (μ6 Ὁ Ὀυδδ, τϑ- 
"ὩΣ Α εἰσ οδηρο ἰπ ἴδ ἐοχὺ καἰνοδβ 86 ΡοδδὶὉ]ο σοϑδαϊης τολὸ εἰνὀρήρο ὑπαὶ. 
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Ῥτγοῖθο- 
τ 0 ἴοσ 
Αβδοσ 

ΤΕΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΑΟΙΕΘΞ 

115 ἢγϑῖ-θοση Ὀυ]Π]}οοἰκ δῖ ο πιδ]οϑὶν, 
Η!5 ΒΟΓΠΒ δ΄ ἤοσ οὗ ἃ νν]]ὰ οΧ;Ρ 
18 ἰμοὰ ἢ Ρρυβμοί ΡΘΟΡΪΘ68, 
ΑΙΙ τοχεῖμογ ἴο ἔπε θη α8 οὗ Π6 δαγίῃ. 
ΤἬοβϑα 8γὸ 86 τηντὶδάϑ οὗ ΕΡΉγαδίτα, 

Απά ἰδοβα δὲ δε ὑἱμοιβδηά5 οὗ ΝΜ δηδβϑοῇ. 

185 4ηἃ οἵ Ζοδιζΐμη ἧς βαϊά : 
Ἀοε]οῖϊςο, Ο Ζεορυίαη, ἴῃ ἐγ μοΐηρ ουΐ, 
Αμπά ἴδπου, Ο 558οῆδγ, ἱπ τὰν ἰοηὶβ, 

ἸΨΤΉΘΥ 68]} ρϑορίθβ ἴο ἴῃς τηουπίδίη, 
ΤΠοΓα ὑπο ν οὔο βδογῆοοθβ οὗ στη οι 655, 
Ἐὸγ πον ϑ0οκΚ ὺὑρ ἴμ6 δρουπάϊης το 65 οὗ {Π6 868, 
Αμπά ἴδε Βιάάρφη ἰγεδβϑυγοβ οὗ (6 88ηά. 

3. 4η4 οἵἨ Οαά ἦε βαϊά: 
ΒΙεϑϑοὰ μὲ θα ψῆο δϑηϊαγροῖῃ Οδά: 
Ης ἀν ι ]θῖῃ ΠΚα ἃ [σους ηᾳ]" ᾿ΙοΠ 688," 
Αμπὰα ἰοδγοίῃ Ὀθοϊἢ ἐπ δύ δηά {πῃ οσοντῃ οὗ ἰδο ποδά 

2: Αηα ἢδ Βοδγοῇϑά οιὸῦ ἴῃς ἔγβί ρασὶ ἴοσ ἢ: 86], 
Εὸγ ἴῃδπὶ 8 σοιϊησηβη 6 γ᾽ 5 ροσγίϊοη )1ὲ8 σοϑοσνοϑά; 
Αμὰα δε οδπια ἢ ἴῃ Π6845 οὗ ἴῃ ΡΘορΐδ. 
Ης εοχεουϊοά ἴῃς τἰρῃΐθουβ νν}}}" οὗ δε βονδὴ 
Αμπὰ ἢ15 Ἰυἀρπηχοηΐβ σοηοογηϊης [8Γ86]. 

3. 4η οἵ απ δ φαϊά : 
δῇ 15 ἃ ᾿ἰἸοπ ΒΒ 6 ]Ρ 
Τμδὶ ἰεαρεὶ ἔοσι ἢ ἔἴγσοιῃ Βαβϑῆδη. 

5 4πὦ οἵἩὨ Ναρλίαϊι ἧξ βαϊά : 
Ο Ναρβίβιι, 8 βϑθθαπ ψἸ ἕδνοσ, 
Απά τῖςῇ ἴῃ ἰῃς Ὀ]οβϑιηρ οὗ δοῃονβϑῇ, 
Ης ροββοββοῖῃ [Π6 868 δπὰ ἴῃΠ6 βοιιϊμδηά. 

".4πὰ οἵἩἨὨ Αδῆεν ἦδ βαϊά: 
", ΒΙο58864 δῆῦονα βοῃ8 6 Αϑῇοσ, 
1 πὶ 6 ἴῃς βνογεα οπα διηοης ἢἷ8 ὈγοΐῇοΓ, 
Α58 δα α]Ρ5 ἢἰ5 ἴδεϊ ἴῃ οἱ ! 
9 ΤῊν Ὀο 185 Ὀ6 'γοὴ δῃα Ὀγοηζο; 
Αμὰ 88 ἴὴν ἄἀδνυ8, 80 ἰοὶ τὴν βἰγοησίῃ Ρ6. 

94,317 Υ, 6., ἘρΡΒτδαίτω. Οἱ. δῇ. 4812::9 βηᾶ {86 ἰαϊίδν ραγί οἵ (818 νβ. 
»331 ΤΏΘ ᾿αἰσδηιίο ΟΧ οὗ {86 Αββυτγίδῃ ᾿Ὡ9ΟΓ Ρ(ΊΟΏΒ, ἰβπιουθ ἔοτ ̓ 5 6 ΒΟΓΏΒ δηὰ χτοδῦ βίγθησίβ. 

εἶ 1 ἡ ἐδ ν ΠΟ ΒΌΥΒΒΙ ὙΠῸ ΘΏΒΌΪΟΒ ὕδο (ἀδαϊξίοθ ἴο οχίθηά ἐδμοὶνς ἰογγϊογν ἰὼ ἴ.6 τουσ; -οοῃ οϑίρα 
οδδϑὺ-]ογάδῃ 
τ 33. ΤΏ ἔδιηο οὗ {86 (ὐδαϊΐοβ ἃ5 ἤσγοο τυϑιτίοστθ ᾿ν88 τὉ01}1 ΘΒ Δ Ὁ]. Οἱ. θη. 49"»,1 ΟἸγ. 

633} Ιῃ 118 ὑτοθοηῦ ἔοττῃ {π|8 πη 89 Ὀαΐ ὑνο Ὀ6δίβ. 
331 Ἡρβίογιπα 86 οσογγυρὺ ΗδΌ. ἰοχί. 
οϑϑ1ιι 1,10., χὶρλίσοιδηι 688 
81} ́ ᾽ ει " Π98 οὗ Βαλε κὰ, ῬΓΟΌΔΟΪΥ [89 πογίβοσῃ Ὠδηϊῦοβ δ.ὸ γοίοστοα ἰο ὉΓν (86 ροϑῇ. 
νυ ἴι., 7 
τ 335 ἘοΙονίος {86 αἷς. βγτ., διὰ Τβοοά. Τδθ τωϑδηΐης οὗ ἰδ9 ΗΘΌ. ἱβ ἀπ κηον,. 
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ΜΟΡΕΘ’ ΒΙΕΈΒΘΙΝῈ ΡΟΝ ΤΗΕ ΤΕΙΒΕῈΒ 

ΞΟ0ΤΉΡΘΓΟ 15. ΒΟΩ6 [|κὸ ἔπος αοάὐ οὗ δεβῃυτγυπ, 768ο- 

ὟΝο τἰάδι ἐβγουσὰ 86 ἤδανθῦϑ ἴἰο Κϑορ ἴῃθ66, σα 
Αμπά ἴῃ ἢΪ5 Ἔχαϊ θὰ τηδ]θϑὶν ἀροῦ ἰδα 5[κ168. ΒΟΠΒ 

ὩΤῊς Οοὰ οἵ οἱά ἰ5 ἃ ἀννο!]ηρσ- ͵δοο, Ῥτοίοοῦ- 
Απά υπάογποδιῆ ἃγὸ ονου δϑίηρ᾽ ΔΓΠῚ5; δε ὺ 
Απὰ Βεὲ ἄγονα ουὲ μα θῆθιων ἴσοτῃ Ροΐοσε ἔπθο; τος 
Αμπὰ 8814, " οβίγου ;᾿ 

95.0 1ϑγϑδοὶ ἀν ὶῖ βθοῦγοϊν, 
ΤΈο ἰουπῖδ᾽η" οὗ δὅδοοῦ δίοῃο, 
ὕροῃ ἃ ᾿ἰαπά οἵ οογῃ δῃὰ ψ]1ΠῸ6, 
Αμπὰ ἢΐβ βοανθῇϑ ἀστορ ἄονῃ ἄον. 

ΘΉΔΡΡΥ [5γβϑεὶ ! πο ἰ5 ἰΚὸ ἴῃθὸ ἢ 
Α Ρϑορῖίο βανοά ὈΥῪ δοβονβδῇ, 
ΤὨς 8816]α οὗ τῃν μεὶρ δπὰ ἰῃν πϊρΐν ϑπογὰ 5 
50 85881}} {7} δῇ 168 ΘΟΙὩ6 οΥἰησίης ἴο ἴπ6ο, 
Αμα ἴδου 588} ἰγεδα προ ἐμοὶν ἰρσῇ- ]δοοβ. 

812. Τδο Ἑδεῖν Ἰυάδαη Ῥγορῃεῖς Μεγβίοῃ οὗ ἰδ6 Βαΐδασῃ Ογαδαοΐϑβ, 
Νυ. 2485.9, 1δ0-1Ὁ 

Νιι.. 346 ΤΉ ογϑοὶο οὗ Βαίδδιι πο βοὴ οὗ Βϑοσ, Ἐχοτ- 
Ἑνϑη ἴῃ ογϑοῖς οὗ ὑῃ6 τδῃ ὮΟ 86οιἢ ἰγυΐν; θιυηὶ 
4ΤΉς ογδοῖὶς οὗ δἴγη ψτῆο πραγοῖῃ ἴῃς τοσάϑ οὗ σοί, 
ὟΟ β8θοῖἢ ἰδ νἱβίοη οὗ ἴῃς ΑἸ ΡΥ, 
ἙΔΙ Πρ ἀονῃ δπα πδνὶπρ 18 ΟΥ 68 ΟΡβϑῇ. 

ον Ὀοδυι τυ! ἀργὸ ἐγ ἰοπὶϑ, Ο Φδοοῦ, 1διδοὶ 'Β 
ΤῊΥ ἀνε ]ϊπρς ρ᾽αοοβ, Ο [5γϑοὶ ! ἈΡΩΘΗ 
ἼΔΚΟο ν8] 16 ν8 ἀγὸ ὑπο ν βρσγεδα ουΐϊ, ἘΠ: 
1λ1κα σαγάθηβ Ὀγ ἰδε τἰνογ- ας, δηά 
ΤΆΚο Ἰίρη-δίοεβ, νοι δεβονδα Βδίἢ ρἰδπίοά, εὐδαυνα 
ΤΑΪΚΚ6 οράδγϑ Ὀοϑιάθ ἴῃ6 ψδῖίοιϑ. 
ἸΝΥαῖοῦ 5}8}} ον ἔἴγομῃ ἢἷ5 Ὀυοῖκοὶϑ, 
Απα ἢ βϑοοα 5}4}} Ὀ6 ἴῃ δριπαδῃηὶ τννδῖθγβ, 
Απα ἢϊ5 Κίηρ 5181} θῈ σον ἤδη Αρδς, 
Αμα ἢϊ8 Κιπράοπι 858} θ6Ὲ ἰχαϊν χα] θά. 

δᾳ(οά, νο Ὀτουρῶξ Βῖπι ἰογὶἢ ουἱ οὗ Εμνρῖ, ΗΐΔ 
15 ἴογ πὶ πκΚὸ ἴῃ βἰγοησίῃ οὗ ἴῃς ν}] 4-οχ. μα ιόνς 
Ης 5411] ἀδσνοιγ ἔπε παίϊομβ, ἢΪ8 δάάνθυβδγι 68, δῖβ ἔοεβ 
ΔΑπά 5}}8}} Ὀγεδῖκ ἔποὶγ Ομ 65 ἰπ Ρΐθοαϑ, 
Απά ρίογοθ 18 ΟρΌγΌβθοῦβ Ὶ ΔΙΓΟΥ͂Β. 
Ὴ-ς ὁγουσὶι65, ἢς 1169 ἄοτνη ᾿ἰκΚα ἃ ἰἴοῃ, 
Απά κα ἃ Ἰΐοῃμθββ, το 584] βὲϊγ ἢϊπὶ ὉΡ ὃ 
ΒΙ 6586 ἃ 18 Ἄν ΓῪ οὔα ο ᾿΄ο658865 ἴῃ 66, 
Απά ουγϑοά ἰ5 Ἔν ον οὐδ ῆὴΟ οὐγ569 {Π66. 

ν 83" ΟΡ ΟνΒΕ τὰ 189 ΕΣ Βντ., [,Αἱ., δηῃὰ 4 τον ϑοὰ δ. ἰοχί. 
4331 Οἱ 16. 4 Α αυτό ἀοβοσιθίης ἰμὸ γαοθ τὰ ἐΐ8 δυοοοοάϊης ποπογαίζοιδ. 
6339 1.ι., ἐδ6 μα ἄρ ἊΣ Ἂν ἀϊσηΐν 
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ΤΕΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΑΟΙΓΕΒ 

10) 6. ογδοῖς οὗ Βδίδϑδιμη ἴῃ 80η οὗ Βθοσ, 
Ἐνεοη ἴῃς ογβϑοῖο οὗ {πῸ τζδῃ 0 ϑϑοὶῃ ἰγυϊν, 

16}. ογδοῖὶα οὗ τὰ ψῆο Ὠποαγοῖῃ {86 ννογάϑ οὗ σοῦ, 
Απα Κηονοίῃ ὑπ Κπονϊεάσε οὗ ἰμς Μοβὶ ΗΙρῃ, 
Ὗο βοΐ ἴα ν]βίοη οὗ ἔπε ΑἸπιϊ σῃΐν, 
ἘΔ ἀονῃ δηὰ Βανης Ηἷβ Εγ68 ΟΡΘῃ. 

17 866 ἢΐτα, δυὲὶ ποῖ μον; 
Ι Ῥοδμοϊά πὶ, θυ ποῖ Π68Γ; 
Α 5'ἴδσ οοπλδθβ ἰογί ἢ ουἱ οὗ Φδοοῦ, 
Αμὰ ἃ βοορίσο 8.1565 ουἱ οὗ [ϑγδεὶ, 
Απα βῃδίζογα ἴῃς ἴδ 65 οὗ ΜοδΌ, 
Απα ἴδ 51κ0}] οὗ 411} ὑπ βοῃβ οἵ ϑεί. 

15 Αηα Εοτῃ 584}} θθοοιηδ ἃ ροββοβϑβίοῃ, 
ὅΐ6: 884} αἰϑὸο Ὀδοοσῃβ ἃ Ῥοβϑοϑβϑϑίοῃ, 
ΜΈΣΟΣ βγϑοὶ ἀοοὶῃ νϑ] δηιγ. 
1. )4 Φαοοῦ 541] ϑυθάϊι ᾿ὶβ Θῃ ΘΠ 165, 
Απά 584} ἀσβίγουν ἰδ γοιηηδηῖὶ ἴσοι ἐδε οἰ. 

818. Τῇ Νογίδογη ἘΠΕΡΕΘΒΗ Μεγδίου οὗ [86 Βαΐδδαιι Ογδοῖθβ, 
υ. Φ 270-10, 180.22, 34 

Νιυ. 28 ΤΈΤοΙΩ Αγϑηὶ δι Βδ αἷς Ὀσουρῇϊ τησ, 
Μοδθ᾿ 5 Κίηρ ἴστομλ με τπιουηϊδῖη5 οὗ {πὸ ΕΔ: 
“Οομηθ6, οὐγβα δδοοῦ ἴογ πιο, 
Αμπά οοτορ, ἀδπουποο [5γδο].᾽ἢ 
Β8Ηῆ:Ιονν 8.)8}} 1 οὐγθο, στ οτὰ αοὐ δδίῃ ποῖ ουγβοά ὃ 
Απά δον 58}4}} 1 ἀδποιποο,  οσὰ Φοῆονδῃ δὶ ποὶ ἀοποιπορὰ ὃ 
ϑΕῸΣ ἴγοτῃ με ἴορ οὗ ἴῃ τοοκβ [ 866 ἢϊτὴ, 
Αμά ἔτγοσα ἴδε ἢ1}19 1 ζᾷΖε ὕροη ᾿ϊτὰ; 
ΒεΠοΪά ἃ ρθορὶβ ἀνε! ]ηρ δίομο, 
Απά ποῖ δοοουπέϊηρ ἰἰϑο ἢ 85 ουδ οὗ ᾿ἴΠ6 πϑ. 08. 

ΟΎΧΉ}Ο σϑδῃ σουπὶ ἴῃς αἀυϑὶ οἱ Φδοοῦ, 
Οὐ πυροῦ ἐπα ταν τδα5 οὗ 15Γ86] ὃ 
Ι,κεἱ πὰ αἷς δε ἀδδίῃ οἵ ἰδ στ ΐοθου, 
Αμπὰ Ἰεὗ των βπαὶ ομὰ 6 [πἶκὰ Ἠἰ8 1 

ἸΒΌΑ γί86, ΒΒ δῖ, δα ἢθ81: 
Ἡδδγκοη ἴο πιο, ἴδοι 80η οὗ ΖΙΡΡοΥ: 

Ἰθοά 15 ποῖ τ8η, ἐμδὶ δ βμου]ὰ ]16, 
ΝΟΥ ἃ τπιογίδὶ, δὶ ἢθ βῃουϊά στορϑηῖ; 
διῇ ἢο 5814, δηὰ ψ1}} ἢς ποὶ ἀο 11} 
Οἵ δίῃ δ βροΐρῃ, δπὰ νν1}} 6 ποῖ τηδῖζο ψοοά ὃ 
ὉΒ ἢ οἷ, 1 ανὸ γϑοοϊνθαά οοσῃγλδηά ἴο 0655: 
Υο8, ἢ6 δίῃ Ὀ]6996α, δηά 1 σδηποὶ γονοῦβο ἰἰ. 

2ΝῸ πηϊβίογί πα 18 ρογοοϊνθα ἴῃ ὅδοοῦ; 
Αμὰ ῃο ἰγσγου ]α 15 β6θὴ ἴῃ [5Γδεὶ. 
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ΤΗΕ ΒΑΙΑΑΜ ΟΒΑΟΙΕΘ 

Φοδονδὰ ἢἷ9 αοάὐ 15 νι Εἷτι, 
Απὰ ἴῃ Ηἶβ πυϊάβὲ Πα ββουΐβ ΟΥ̓Ὸὺ ἃ Κίηζ. 

ΒΟοά, σχο Ὀτουρσδὲ ἔδει ἔοσὶ ουἱ οὗ Εσγυρὶ, 
15 ἴον δἴτα ᾿κὰ ἴῃς βϑἰσοησίῃ οὗ δα νι ]α-οχ. 

ΜΩ66, {86 Ρδορΐο στίβαι ἢ ὑρ Κα ἃ ᾿Ἰομ685, 
Απά [πὸ ἃ Ἰΐοῃ μα οι Βἰμαβο ἢ ἃρ: 
Ἡς ἀοίἢ ποὶ 116 ἄονσει υη}}} Βα οδαϊεϊ {86 ὈΓΟΘΥ, 
Αμπὰ ἀείηϊκοι μα Ὀ]οοά οὗ {ἐπ 8]αὶπ. 

814. Ῥχοσηΐβϑβ ἰὸ ἐ8ο Ἠουδο οὗ ἢανίᾷ, ΠῚ ὅδιη. 719. 

Π ὅδ. 7 11 ν}}} ἀρροϊηϊ ἃ ρίἴδοα ἴοσ. ΤΥ Ρθορῖς 1βγϑοεϊ, 
Ι ν}}} ρ᾽απὶ ἴμοπὶ, ἐμαὶ ὑπο ν τᾶν ἀνε}! ἴῃ ἐμ ῖγ οὐσαὶ οΪδοο, 
Απά τΠδὺ ἴΠ6Ὺ Δ Ὀ6 τηονϑα ΠΟ ΤΏΟΓΘ, 
Απά {πὸ νι ὶϊοκοα 5}}4}} πο τοτο δ ἼΠ]οὶ μου 85 Ὀοίογε, 

ἹΈΤΟΙ ἰδ ἀδν ἰμδὲ 1 δρροϊηϊοά Ἰυάρσεϑ ΟΥ̓ΘΡ ΤῺ ΡΘΟρΪα 1βγδεὶ. 
Ι ν}}} σῖνε ἴ8θε γοϑὶ ἔγοπι 811 ὑΠ|]Π 6 ΘΏΘΙΏΪ65, 
Απμά τλδῖα ἴπθα στγοδῖ, δηὰ Ὀυ]]ὰ ἴΠθ6 ἃ Βουδβ6. 

ΔΑπα ἤθη ἴῃν ἄδυβ γα σοτηρϊοΐα, 
Αμὰ ἴδου ᾿οϑὲ ἀοτσιὶ ψ ϊὰ ἔμ ν ἔδίμοῦβ, 
Ι ψ}} ταῖϑα ἃρ Τὰν ἀοϑοοηάδηϊβ αἴζος ἴῃ θα, 
ὟΝ. 888] οοτηθ ἔοσὶ ἢ ἴσοι ὑπ γ ὈοαγΥ; 
Αμά 1 ν1}} Θϑδ ὈΠ58} ἐμοὶ Κιηράοῃι. 

12}: 5. 5}}4}} Ὀυ}] ἃ ἃ Βοπιδ ἴοσ ΤΥ Ὡ8ΠΊ6, 
Απὰ 1 ν}}} εϑἰ δ] 150} Ηἷβ τουδὶ ᾿πσοὴθ ἔόγενογ. 

141 ψ}}} θ6 ἴο πὶ ἃ ἰδίου, 
Αμά ἢ 85}8]} θ6 ἴο Π)6 ἃ 801, 
ΒΘ μον ον Πα οοχμτ δὶ πα γ, 
Ι ν}}} οογττοοῖ Εὶπὶ τί ἴῃς τοὰ οἵ πηδῃ, 
Αμά 1 ἴῃ 5 γἼΡ68 οὗ {Π6 ϑοη8 οἵ Αάδῃι. 

τ] γν πάη 6859 Ψ1|1 ποὶ ψιϊμάγαν ἔγοιῃ ἢΐτ. 

8156. ΤΟΙ, οεὲ οτάβ οὗ ανίά, 11 ὅδι. 291: 

ΠῚ δι. 2383 'ΤἼ|.ο ογδοῖο οὗ θεν! ἰδ ϑοῃ οὗ δοββο, 
Το ογβοὶς οὗ ἱμ6 πιδῃ βεὶ οὐ Βὶρῃ. 
ΤΈο δηοϊηίορα οὗ ὑμς ἀοάὐ οὗ Ζδοοῦ, 
Αμὰ ἔδι βίηρον οὗ ὑῃ6 βοηρβ οὗ [βγδεὶϊ. 

8.14 Εογ ἀοίδι θα ποὺθϑ δηὰ βειίπς, οἵ. νοὶ. 11, ξ 29. ΤᾺΪΐδ νοΐοϑα ἴμ6 ρορυΐϊδσ βορϑα 
ἴῃς ἴ86 7υάδδῃ του] βουδθ. [8 ᾿δηρυδφο δῃα ἰδδὶ οἵ ἰΐδ βοιπς δΕΓΟΒΑῚΥ Εὐδε δΒυσποδὶ ἰμαὺ ἱξ 

85 οἱ τυῦόϊτύθῃ πτἰϊ! 8 δῃοτί τἰτὴα Ὀθίοσγο [86 Θχιϊο; ἰζα ποτγίδίογυ ποὶρ ἱβ τ εδὲ οὗ ἰδ Ὠουϊοτομοπιῖο 
δοβοοὶ. Βϑοδυδο οὗ 118 βοί(ΐπᾷ δηα Ἴσοηῃθοίίοῃ, τὐΐῃ Πανὶ, 186 Ῥδδδδδθο σηϑεὶθ 8 ὑσοίουῃα ἐσορσοθ- 
δ'οῦ ὕροῦ ἰδίογ ὑϑαὶ πὶ τ θγθ. ΟἹ. οβδρϑοῖδιὶν 88. 72, 89, 132. 

6 15 Το εἰδθογαῖθ ὑγοϊορι, ἰ86 γείθγθῃοθ ἴο Ὁανία ἐδ ἐλο δὶ αὐταί ο7 ἰδλε 2 ο7 ]ὁταεῖ, ᾿, δὰ τ. 9 
ἔυϊδοτὴο Ὁγδὶϑο οἵ αν δηὰ οὗ ἰδ γσυϊοὶ Ἰο 8. ὁ ἱπαϊςδίο (δύ (δϊ8 ἰγβδαϊἱοπδὶ ὁ ἐμείο δ ποῦ ἔγοτῃ Πδνὰ 
Ὀυῦ ταῖδον ἔγοτῃ ἃ σαυσἢ ἰδίύδγ ρογοα ἤθη ὑγβα ἰ οἢ8 τόσο Ὀθαὶ ἴο ν᾽ ἰδ ῬΘΙΒΟΏΑΙΙΟΥ 
οὗ [πγϑεὶ 8 δαιὶν κΚίηβ. 8. δ σοπίβίῃβ 8 οἶϑδῖ σϑίθγθηοθ ἴὸ ἘΠ ΟΣ ογϑδοῖα ἕἰῃ 1 ρμᾶν, 7.:-5,. ΤῺ 
ἑπάϊοσθιίουδβ οαττν ἰἰ8 ἀδιο ἀονῃ οἷοδο ἴο ἴπ Βεανϊοιίΐδη οχὶϊο, αθμὰ (89 τιϑάοσα Ὡοΐθ ἰὼ (88 οἱοπίης 
νβα., ἴ( ἰγ68ο0 Ὀ6 οταίῃδὶ, ροϊπδ ἴο δὴ ὄνϑῃ ᾿ἰδίδσ ἀδίοθ. 
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ΤΕΑΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΟΒΑΓΘΙΕΒ 

27 μον ἢ 5 ϑ3ρ᾽γιῖϊ βϑροβκοίῃ ἰπγου ἢ της, 
Η!:5 ψοχα, 8150, 15 οἢ πιὺ ἴΟηΖιο. 
7}. ἀοά οἵ ὅδοοῦ" 58:1}, 
15γ86}᾽5 ἤοῸΚ βροβδκοίῃ ἴο πη6: 

“ΤΠ οὔϑδ σψῆο τι ϊοῖ ον τηθῃ, 
ὝΝο τγιυϊ]οὶῃ ἴῃ ἐμο ἔοδσ οὗ αοά, 
ἼΚὸ {86 τηογηϊης ᾿ἰσῃΐ Πα δγίβοῖῃ, 

71.Κοὸ [86 βυη οὗ ἃ οεἰοιι 1655 ΠΟΓΉ, 
ΝΕΙΟΒ οϑυβεῖῃ ἴῃ6 νοροϊδιίοη ἴο Βρσγὶπῷ ἴσου {με οαγίἢ.᾽ 9 

δ 68, ΤΩ Βοιι86 βἰδηάοὶῃ ἄγῃ Ὀεοΐογσε αοά, 
ἘὸρῚ δο δίῃ πιδάθ ἢ τθ 8η οἰθγηδὶ οονοπϑδηΐ, 
ΕἸ Θβ Δ} 5Π66 ἴπ 41} ραγίβ, διὰ νν}]} Κορ ιἰ, 

ΕΓ ἴῃ Βῖπὶ 8Γ6 81] τὰν 58 νδί!οη δπα ρ]θαβυγο. 

σΕογ, νεγιὶν, θ856 πηθῃ 5}4]} ποῖ ΠοιυΓ5ἢ, 
ΤὮΟΥ ὅγὰ {κὸ ἀπῖο ἐπογηβ ὑμδὶ ἃγὸ οαϑὶ ανδΥ, 
Εοτ οὔδ σδῃποὶ ραίμον ἱμοῖὰ τ ἰῃ6 ἢδπα. 
ΤΠ ἃ τοϑδῇ ἀοδθϑ νοηΐυγα ἴο ἰουοῖ πο πὶ, 
Ης 15 61|1|οὰ ψἸ ἴσο δπὰ ψοοάρφῃ 83ρ01η65;ξ 
ἯΙ ἔγα 58,41} ὑμποὺ υἱίοεϊν θ6 οοπϑυιηρά. 

11 ὅ6πι. 232 ἘοΙ]οσίης ἴμ6 ΟΙὰ 1,δὲ. δηὰ Ψυϊα. ἴῃ δυδουϊης «7 ᾳεοῦ ἴον ἴ1πΠ6 Ηεῦ., Πεγαεὶ, 
τ ΠΙ ἢ 18 γερεδίϑα ἰῃ ἰδ ποσὶ [1ῃ6. 

4234 δα ν τονϊδίης ἰμὸ ἰοχὲ. Το ΗθΌ. δα β αὔεν ἰλε ταῖπ. 
ἀ285 8ο ἴ΄υς. ΗδΘΡ., κερί. 
423» Ακαδϊῃ δλοπ Ὡς 186 Ηοῦὗ. 86 1π6 ἐθθεόκε ἀοταδηαϑ. 
1235 Οτ, τενι δίς (86 Ηοῦ., ἑλοτπϑ οἵ ἰδ ἀεϑετί. 
423} Αὶ ἴτοο τουϊδίοῃ οὗ ἐμ τοχὶ, με Ὀλιθιν τῇ Όν ϑιυλι δ, ϑαπ., 382-, χκἷνοϑ ἴδ χωρίῳ τοδήϊησ: 

Νοτν ἀοίλ α πιαπ ἰαδον 70Υ ἱλενα, 
Νον βολί υἱἱὰ ἴγομπ απα δρϑαγσ. 

Το ἰοχὲ 15 ὁχοοδϊηκσὶν ἀουνιίυ!. ΤῈ ΗοΌ. ἰδ ἰοἰϊονοα δρονϑ. 



ΞΟΝΟΚ ΟΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 

Ι. ΡΙΒΟΕΞ ΟΥΕΕ ἙΑΙ1ῈΝ ἨΒΕΟΕΘΞ 

ΠῚ ὅβδῃι. 111-25. 53. 3. δοτ. 2910 

Π. ὈΙΒΟΕΞ ΟΥ̓ΕΒΕ ΤΗΕ ΒΑΙΙῈΝ ΝΑΤΙΟΝ 

Αἱ. δ᾽. 3, ὅον. 911-23. Τίϑτὰ. Φ, 4, 1, ὅ, 8 





ΞΘΟΝΟΚ ΟΕ ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 

Ι 

ὈΙΒΟΕΘ ΟΥ̓ΕΒ ΒΑΙ1ΕΝ ΒΕΒΟΕΒ 

Π ὅδηι. 117-25 823, δὲ. 76γ. ΦΦ10 

816. Ῥανὶἀ 8 απιοηΐ ονοσ ϑαυΐ δηὰ Ἰοπαίπδῃ, 11 ὅδπι. 117-35 

ΠῚ δι. 1 ΤΉ ΤΠοη Πενία βδης {18 ἀἶτρα ονὸσς ὅδυϊ δπὰ δομδίμδη ᾿ἷ58 80} Ῥανϊὰ 
Ἱ(θ6μο]ά, ἰἰ 15 υυειτΐθη ἴῃ ἴῃ6 ΒΟΟΚ οὗ δαβῃδγ), δῃὰ βαϊά :. 

γεερ, Ο δΔυάδῃ ΤὮθ 
Ἰατίονα, Ο [βγϑεὶ 1 εἰλθιαν 
Οα τὰν μοϊρῃὶθ δγὸ ἔδε 5]4ἱπ] ἱρὰ γε 
Ηον μαναὰ 86 τη ϊν ἔδ]]θὴ 

075} 1 ποὶ 'π Οδίἢ, 
Ποοΐδσγο ᾿᾽ἰ ποὲ ἴῃ ἴῃς βἰγθοῖβ οὗ Αβϑκοίοῃ; 
1,.εϑὲ ἰῃς ἀδυσῇῃζοιβ οὗ ἐμ ῬΉ:}1511Π.65 ΓΟ]οΐΓΘ, 
1,κεϑῖ ἴμ6 ἀδυχσηῖοῦβ οὗ ἔμ6 υποϊτουτης ϊδοα ὀχ. 

Ξ Υ̓ 6 χηουπδ1η5 οὗ ΟἸΌοδ, ΔῪ Ὧο ἄἀονν ἀσϑοθηά, 
ΝΟΥ γαΐπ ὑροη νου, Ο γε 8645 οὗ ἀδδὶ ! 

ἘῸῚ ἵποτο τγῶϑ ὑΠπ 8}ῃ164 οὗ 86 τσ ΐϊν οδϑὶ ἈΨΑΥ, 
ΤΏΟ 5}1614 οὗ ὅδυ!, ποῖ δποίηϊθα σι ΟἹ]. 

ΞΈΤΟΙΩ ἴδ Ὀ]οοά οὗ ἰππ 5]6ϊπ, Βταν- 
Ετοῖι ἰῃς ἔαὶ οὗ ἴπ6 ταϊρΐν, δεν πη 

ΤῊΟ θοὸν οὗ Φοπαίμδῃ ἰυγηθα ποὶ ᾿δοκ, ἘΥΡ΄ 
ΤΙ βϑνογά οὗ ὅδυϊ γοϊυσγηθα ποὶ δρίν. οἱ ἐδο 

3252. 4υἱ] δηἀ Φοηδίΐμδη, ἴμς Ὀεϊονοά δηά ἰἢὸ ἰονεὶν ! 
Τὴ ᾿ἰΐο ὅπ ἰπ ἀδοδί ἢ ὑπον πεγο μοὶ ραγίοϑα; 

ΤΉΘΟΥ σψογο 5 ον ἔμδπη ΘΔ, ͵ 68, 
ΤῊΘΥ σψοΓΟῈ βίγοη οσ ἔπη ᾿ἰΟη8. 

ΜΌδυρηΐοΓβ οὗ ἰϑγϑοὶ, τθορ ονοὸσς ὅδυϊ, ΒΔ 0} Β 

Ὕγηο οἰοϊ εά γου ἀδὶπεϊν ἴῃ πὸ ᾿πθη, ΤῊΝ 
ὟΝο ρευϊ σοϊάἄδῃ ογὔπδιηθηΐθ Οἢ ΥὙΟῈ ζαγιηθηῖϑ [Δ 880]: 
“Ἔον Βδᾶνθ ἴΠὸ τ σῃ τυ δι θη ἴῃ ἴἢ6 ταϊάβὲὶ οἵ Ὀδιι]6 "᾿ 

16 Τολΐδ 186 ομο οἱ (86 Βίοσι Ὀοδυθίυ γεὶ ἀμ ἴῃ ἴ0 Ο.Τ. δὰ θογομά τϑδδοῦδὺϊο ἀουϊνὶ σοσθ8 
ἔγοπι [δγϑοῖ 5 στοδίοδῦ ἰείηρ. Ιαϊσοά., ἢ δῃὰ Υο]. 11, ξ 21. 
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Ἀν 8 
Ἰονθ ἔοι 
7Ζοπ8» 
188 

ἙἘρί- 
Ἰοχυθ 

ζαὶὶ 
10 ἴὴ6 
ΤΟ ΓῺ- 
1 
ΜΟΙΏΘΏ 

ΙΒΟΕΘΞ ΟΥΕΕ ΕΒΑΙΠῈΝ ἨΕΒΟΕΒ 

Φοπαίμδη, ἴθ ἐν ἀδαῖῃ δϑὶ ἴβου ψουπαρά τα 
36] ἅτὴ ἀἰϑ᾽τοϑϑθαὰ ἴογ ἰῃθθ, τὴν Ὀγοίμογ δοηδίβδῃ ! 
Τῆου ννογὶ Βυγ Ραββί ΣῪ ἀ68ὺ ἴο ΤΏ6, 
ΤῊν ἰἴονα ἴο τη6 ψ͵88 ἴδ τόσα ἔπδη {πὸ ἴονα οὗ ψουλδῃ 

Ηον Βδνο ἐμ τὶν ἴδ! θη, 
Αμπὰ {πὸ οΔΡρο 8 οὗ ψγ8γ ρου βῆ! 

817. Ῥδν 8 αιηοηΐ οὐοσ Αὕποσ, 11 ὅδ. 33. ᾿ 

Π ββδηι. 8 ϑ3Ξ.Δπά {δε Κιηρ βϑδῃὴγ ἃ αἀἶγρε ἴου ΑΡΠΟΓ δπα 8δὶά: 

Μυπβὲ ΑΡηοσ ἀϊδ 85 ἀ165 186 ἱτηρίουβ ἴοοϊ ἢ 
ΦΤῊν πδηᾶ 8 ψογα ποῖ θοιυπηά, 
ΤῊΝ ἴοοϊ σσοσα ποῖ ρυΐ ᾿πῖο ἔεςῖογβ; 
Α5 οῃρ ἴ8}}5 θοΐογο συ ϊῃ] 685 ταθη, ἔμουὺ ἀϊαάϑὶ ἴ4]}. 

818. Τογθηνδἢ ΒΒ Γαηγοπΐξ οὐ σ ἰδ 6 Εαΐθ οὗ Το οΔ 842, 6.. 22:9 

δον. 22 ἸΥΘΟΡ ποῖ ἴον ἢΐπὶ Ἴο 8 ἀθδα, ΠΟΥ ναὶ] ἔον Ὠἷπι; 
ὟΘ6Ρ γαῖμοσγ ἴογ ῃϊπὶ ῆΟ ἰβ βοῃθ, ἴον ἢ6 85}4}} ποῖ γεϊυσῃ, 
Απά ΠουοῚ αϑδὶπ 5}}8}} ἢδ 866 {86 ἰδπα οὗ [18 Ὀιγί. 

Π 

ΘΙΒΟΘΕΞ ΟΥ̓ΕΒΕ ΤΗΕ ΒΑΙῈΝ ΝΑΤΙΟΝ 

Αἱ. δ᾽. 3, ὅον. 911- Τί. Φ, 4, 1, ὅ, 8 

810. ΑΠλοΟΒ᾽ 5 Ὠίγρθ ονὸσ 86 [πηροηδίηρ Ε4]1} οὗ Νογίδοσγη [ϑγϑϑὶ, Ἀπ. ὅδ: 

Αἴ. ὅ ἸΗ͂οδγ ἴδε σψογὰ ψ Ἐς ἢ 1 ἰδκα ὕυρΡ δζαϊηϑὶ γου, Ἔνθ 8 αἰγᾷο, Ο Βουβ6 
οὗ βτδοὶ: 
ΞΕ ᾺΠ]ΘΠ, ΠΟ ΠΊΟΓΘ ἴἰο ΓΣΙΒ6, 5 ἴῃς ν᾽γρὶη [5γϑοὶ 
ΗἩυτ]οα ἀονῃ ὉΡΟῚ ΠΣ ΟὟ 301] 586 1165, ἢ ποπο ἴο ταῖβα μου! 

8 20. Τογοσυ δ ἘΒ 1 απλοπΐ ονοσ ἰδ 6 Γπηροηδΐηρ ΕΔ] οὗ ᾿δῇ, 7ογ. 917-32 

δε. 9 ᾿ἸΘυμητοη ἴΠπ6 που χης ψόοσλοη ἰπδὲ {ΠῸΥῪ ΤΩΔΥῪ σοπα; 
Απμά 86πά ἔογ ἴππὸ 86 ψοιβθη δι μδὶ {ΠῸν Τὴν αἰ ΚΙ γαῖα ἴου 58 ἱμοὶγ 

νΟΪΟ65 ἴῃ νι Πηνρ; 
ΤΙδῖὶ ΟΣ Ἔν 65 τδ. ΤΠ ἄοτνῃ ΊΗ ἰθαγβ, δηθὰ ουὖν Ἔνθ} 149 ον ν ἢ ννδῖου. 

19 ΕῸΓγ ἃ βουηά οὗ νυδι]ϊην 15 ἢραγά ἔσο Ζίου, ον ἃγεὰ νὰ τι ποῦ ! 

17 ΤῊΪΒ 18 δὴ δχοοϊ]οοηῦ ὀχαιρὶα οὗ δα ρορυΐδγ σὴ 
18 (., ἴοτ ἃ πιοτὸ πἰμιὶν ἀονοϊοροὰ αἶγκο, Εξοκ. 
19 [ἢ ἐμθθθ ἀνήτας [86 οδήοςοὺ οὗ ἴδο Ἰαπγοηΐ ἰΒ Ἷπ δὴ ἰπάϊνί ααὶ Ὀαΐ πὸ ῃδλίίοη. Τὸν δΓθ 

8 διϊιης Ῥτοιθκυς ἰ ἴο ι α Ιοῃμκοῦ ἀἴταο ἰὴ 1,81. ΜΠ ΊΟἢ 68] νι ὉΠ6 Βαιθ ὑῃοπιὶ 
ἢ 79. ίον ἀδιδι θὰ πούθ8. ΟἿ. αἷβο Ψογ. 121-12. οὶ. ΠῚ 894, ἴον 8. δἰ αλῖΐαῦ 

αὐτκο ονοσ βἰηΐυὶ ΕΈῊΣ 

{{) 



ΦΕΒΕΜΙΑΗ 5 ΤΑΜΕΝΤ ΟΥ̓ΕΕ 5900 4 Ὲ 

Ὗγε δῖὸ σγοδν οσοπίοιηπάοσαά, Ὀδοϑυβα ἔπον μᾶνα οδϑὶ ἀόνῃ οὖν ἀννο  ηρ ᾿᾿ 
Ξ0Ήρδν, Ο σψοϊηθῃ, δηα ἰδοὶ γΟἿΓ ΘΔ ΓΒ ΓΘοοῖνο ΠΥ ψγογά8; 
Απά ἴδδοῖ γοὺγ ἀδυρῃζοβ τυ Πρ, πα Ἔδοῦ ΠΟΥ ποὶσῆθοσ ἃ αἴἶγρο: 

11. ρα 15 σΟσΔ6 ὉΡ ἰπῖο Οὐ ψΙΠάΟΥΒ, ἰδ 85 οπἰϊογοα ἰηἴο οὐγ ραΐδοββ, 
Ουϊκίης οὔ μα σὨ!] άγοη ἔγοτα ἴ86 βἰγθοῖβ, ὑῃ6 γουηρ τὰθῃ ἴσου ὑπὸ Ορθῃ 

ΒΡδΟΒ8. 
ἤΤῊς ἀοδά ὈοαΪ65 οὗ τλϑθῃ ἴδ]} 88 ἀτηρ ἀροῦ ἴπ6 οροϑη δοϊά, 
Απὰά 88 δε μβδπάξαυϊ αἴζος ὑῃε μβαγνοβϑίοσ, ἢ ἤοπα ἴο σαῖμον ἐμ οηλ.ἢ 

821. Τοδβονδβ Ονοσ οἰ πληρ Τυδγηηοηΐ ρου 7 γυδβαίοσι, [,.831}. 2 

[,8π|. 2 ον {Π6 [τά μα Ὀδοϊοια δα ᾿ἴπ ἢϊβ δῆσον ἴῃς ἀδυρηϊον οὗ Ζιοη ! 1 
Ης μαὶῃ οδϑὶ ἀονῃ ἔγοπι ἤθδνθὴ ἴο δραγσῖ ἃ ἴῃς θοδυὶν οὗ 1ϑγδοὶ," 
Απά δα Βδῖῃ ποῖ Κοερὶ ἴῃ Γεθ ῦγδησα ἢΪ5 ἰοοἰϊβίοοὶ 'π ὑπ6 ἀδν οὗ 58 δῆ ζογ. 
ΤΠε Ι,ογά δῖ βυναι ουνθά ἃ νιϊπουξ ΠΊΘΓΟΥ ον συ μαι ϊδιϊοη οὗ Ζδοοῦ," 
Ης μαίῃ ᾿βγοστη ἀονῃ ἰῃ 15 νυ γαῖῃ {6 5 τοι ῃο 5 οὗ π6 ἀδυρσῃΐον οὗ δυπάδῇ, 
Ης δίῃ βίγσυςκ ἰο ἴδε σγουπά, 6 δαί ροϊ!υἱδαὰ Ποῦ Κιπρο δηἋ ΠΕ Ὀγησο68. 
ἢς μεδίἢῃ οαἱ οὗ ἴῃ ἴπ6 βαγοθη 685 οὗ 8 δηρογ 8} οὗ [5γ86}᾽85 βι γοησίῃ," 
Ης δίῃ ἀγσαστῃ Ὀ8οκ ᾿ἰβ σσῃῖ μδηα ἴγοιῃ Ὀεΐογα {Πὸ δῆθιων, 
Ης δαί θυγπὶ ἴῃ Φδοοῦ [ἰκα ἃ ἤδπιθ,  ϊοἢ ἀσνοῦγα οἡ 4] 51468. 
ς δεῖ Ὀεπὶ ἢϊ8 ΟΝ 88 δῇ ϑῆθν, μα μαίῃ βίοοαΐ 88 8ῃ δνοβαγυ, 
Ης μδῖῇ 5]αὶη 4}1} ὑπὸ ἀἀθϑίγα]α ἤθη 1η {πε ἰοπὶ οὗ Ζίοη,ξ 
Ης μαῖἢ ρουγοα ουἱ ᾿Ϊ58 ἔστ 88 ὅτε [οη ἴῃ ἀδυρῃϊεν οὗ δυ ἀ4}}}." 
ὕ7Ὲ6 τὰ μαῖῃ Ὀδοοπῖς {κα δὴ Θμθπιν,, ἢς Παῖἢ βννδ οσοὰ ἀρ [βγδοὶ, 
Ης δῖ ϑυνδ  οσσοα Ὁρ 8}] οὗ ᾿ἷ58 ραίδοθ, ἢς μαὶῃ ἀοϑίγουθα ἢ]15 ἔογίγαεϑβοϑ, 
Απα Πα δαί τ] ἰρ]1οἀ ἴῃ ἴμ6 ἀδυρῃῖον οὗ δι δὴ 5 σῃϊηρσ δηά ἰαπιοηϊδιϊοη. 

ς πεαῖῃ ἴοτῃ ἀόονῃ 88 ἃ νἱηθδ' ἢ15 ἀτνο! πη, 6 παῖ ἀοϑισουθα ἢ18 δϑβϑη- 
ὈΙης ρῥίαςα, 

Ηδεἷ μαίἢ οδυβϑα ἴο δ6 ἰογροϊζθη ἰη Ζίου, ἴῃς αϑὶ ἀδν δῃηά ἔθ ββαρδιῃ, 
Αμπά δαί βρυγῃθά ἴῃ 8 ἱπα! βπαηΐ δηροσ, θοὶἢ Κιης 8ηὰ ργίεβὶ. 
ΤΤΉςς [,ογά δαί γε]θοϊθα ἢϊ5 αἰϊαγ, 6 δίῃ δ μογγοά ἢ 8 βαποΐυδγυ, 

8.21 ΤΏ τοοίγίὶ δὶ δἰγισίυτο οὗ 0π18 Ῥόθϑια 15 του δ ΚΘ ΌΪΥ δυτηταθίγισαι. Οἷὴν 8 ἴοιν ἰδῦθν κίοβϑοβ 
δδνθ ογορῦ ἴῃ ἴἰο αἰδίυτο {μ6 τορυΐϊδῦ τ γίδτα οὗ {86 ἤνο-Ὀδδὺ τοθᾶϑυγο. [Ὁ [8118 Ὡβίυγαν ἰηΐο ἔνο 
βτοδὶ αἰνϊδίουϑ. 88. 1.13 ἀθδβοῦῖθο {86 ἰαῖθ οὗ 86 αἰ δγθηῦ οἰ ββθδα ἴῃ 86 δοτηπυυηΐν ὑροη Ἡ Βοτὴ 
1ῃ)6 σδίαηὶν δα ἴδ) 6 ἩΣΔ στοδίοϑι ϑονοῦίν. [Ι͂ἢ [ῃ6 βΒοοοῃμα ζϑηρθγαὶ αἰνίδίοη, 132-22. τῃὴ6 σδυκο οὗ 
{86 στοδὺ υάκτηρηῦ 18 ργοδαηϊθα δαπὰ [86 πδίλοῃ 8 οδ᾽ οὐ ὕὑροῖ ἴο γβ186 ἰζ8 γοῖοο ἰῃ μοι οη το 76 8ο- 
νδὴ ἰοῦ οἱΐν, ποῦ Ὀθσδυδο αἰνίηθ ΤΏΘΓΟΥ 18 ἀοδβογνοὰ Ὀαΐ Ὀδοδυδο οὗ [86 ονοσ νυ ῃοϊσϊηρ ομδγβοίοῦ 
οἵ π᾿ ταράμος Α58. 85 Ὀ660} βίαιθα ἰὴ ἴδ6 [ηϊτγοὰ., Ρ. 10, τἴ} 6 ἀδίθ οὗ (μὶα ροόθῖὰ ἰ8 Ὀδίνθθῃ δ886 
ΠῚ Β.Ο. 

421 ἘΣ οΓ το ἰαγαρῖὶθ οὗ 86 δτῖὶς. ᾿ 
᾿ Ἢ 21 ΤΏ τρϑίγολ! βίγυσίυτο οὗ {818 ν5. 15. ἀπύϑυλὶ, θὰ Ὡο Β8ἰδέδοίοσν τοοσοηθίγυσίοι Β85 ὈΘΘῺ 
οὐπα. 

422 ὅο ϑυσυ. Ησορ, , ἐλδ κίπράαοπι. 
ἀ28 8ο. ϑυγ. δῃὰ 1.δἱ. Ἡρῦ., ἐπ ἤογοα ἀπ ρΕΓ. 
422 Τὶς, λον, 88. ὑῃ6 δντηδοὶ οἱ Βίσοηρίῃ. 
24 ΤΏο ΗθΌ. δα άβ, ἱπίοττυρυίς [86 Β6ῆ5θ δηά τωοϑὺτγὶ δὶ βδιγυοίατο, λὶς τίρολὶ λαπὰ. 
824 1... ἐλ6 ἀ6πῖτεϑ ο7 (λ6 να, ἵπ ἰδ ἰδπὲ ο ἰλ6 ἀαισλίεν ο7 Ζίοπ, ἵ. 6., (ἢ 6 οἱ υἱξοὴ8 οἱ Τογυδβαΐοθσω, 
524 ΤὮο ἰαδί ραγὶ οἵ 818 νβ. ὑμβὺ 888 θθθῺ ἰοδὺ δῃὰ 18 βυρῃ] θα βοσογαϊηρ ἴο ἰμ6 ἀδτωβηαβ οἵ 

ἐδ Ῥδγβ  ] ο  ϑτὰ ἔγοτῃ ὅ. 
ι26. ὅο ΟΚκ. ΗδθΡ., σαγάετι. . 
124 ΗἨδΌ., λμξ; [86 τοίεγθῃοθ, βουνοῦ, 18 οἰθαῦῖν ὕο ὑμ6 ἐδιρῖθ δηὰ ἴδ οτἱσίπαὶ ὈγοῦδΟΪν 

88 δῦονο. 
κ2} ΤὮο ΗθΌ. 8βἀἀ8 “ελοναλ, Ὀυὶ ὑο ὕγδβοσνο {896 σποέγο ἰὼ ἴδ Εηρ. ἰδ Ὧ88 Ὀθθὴ οὐχ ἐἰδὰ, 
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Ἡς μῪεῖ σίνθη ὉρΡ ἱπὶο ἰῃ6 μαπά5 οὗ ἴΠ8 ὀπὴν {πὸ δγὶς οἵ ἴῃε οονεπεηὶ," 
ΤΟΥ πᾶν πλδάα ἃ αἷῃ ἴῃ {πὸ μουβα οὗ δεμονδῇ, 85 ἴῃ ἴῃς βοϊθπιη ἔθαβὶ 

ἄδγ. 

8] ἤονδὴ Παῖῃ ἀοϊογιϊηθα ἰο ἀσϑίγου ἴῃ6 τ} οἵ Ζίοη, Ὁ 
Ης μιδίἢ 5ἰγοϊοβοά ουἱ {με ᾿ἶπθ, 6 μβδαίῃ ποὶ με ὕδοῖ 18 ἤδη ἔγομι ἀ6- 

ΒίΓΟΥ ΗΚ, 
Ης μα πιδάβ γαιηραγί 8η4 νγ]} Ἰαπηθηΐ, ἔῃ ον ταουσῃ ἰομοῖμογ, 
ΘΗ ἰο ἐμα στουπα γα μοῦ ψαΐθϑ," Ὀγοκθη ἢδὺ ὉΒΔΓΒ. 
ΗσΣ Κίηρ δηά ΠῸῚ Ὀγίποοϑ ἃγὸ διηοηρ ἴἰμ6 μοαΐῃθη, δηα ἔπογα 18 πὸ ἰδνν. 
Μοζγθονονῦ Π6Γ ρτορῃεοῖβ τϑοεῖνο ἴγοταῃ δεβονδῇ πὸ νἱβίοῃ. 

Ἰοϑη!οηΐ, οἡ ὑπ6 φαγί 811 ἴῃς οἰάδγβ οὗ ἴῃ ἀδιυρῃίον οὗ Ζίοη; 
Ἀυβὲ ὑμον οδϑὲ οἡ ἐποὶν μ6865; ἴΠ6 } δὰ σιγάθα τσὶ βδοκοίοι; 
ἍΜ μοδάβ θονοϑα ἴο φαγὶ ἢ δὲ ἔμο ἀδιυρῃϊογϑ οἱ Φογυβα θη. 

ἩΜΠΊΠη6 ΟΥ68 8γὸ ψαϑίθα τὶ τ ἴθδυβ, ΤΥ ΠΟΙ 55: ΟΠ89 ΓΘ βἰϊγγοά, 
Μῦ. Βοασγὶρ 18 ρουγβά ὕροῦ δα φαγί ἔου ἴπ6 ψγθςοκ οὗ τὰν ρθορΐςε,ᾳ 
Ἐὸγ ἰδ β:ϑνοοπίης οὗ ᾿ἰηΐδηϊ δπα βυοκιηρ οὐ ἴῃ βἰγθοὶβ οὗ {πα οἰΐγ. 
ΤΉ ΟΥ 580 ἴο {πο ὶγ τοῖῃεΓβ, “Α.1845}: ὙΒΟΓα 15 σγϑίη δηὰ σης ἢ’ 
ὝΉΙῈ μον ϑνόοι {ὸ ἰμοβῈ γῆ 8γὰ ψουπαδά 1 ἴῃς βἰγθοὶβ οἱ μα οἰΐγ, 
Απά ρου ουἱἷ {ποὶγ 8οὰϊ ἰπ ἀδαίδ οα {86} τοῖο γβ᾽ ὈΟΒΟ μη. 

120 τῆδὶ 5841} 1 οοιηραγθ δηὰ κα ἱῃθο, Ο ἀδυσῆϊον οὗ δογυβαί θη ὃ 
ΥΥμαὶ οοπιραγίβοη σδηῃ 1 Βη4" ἰο οοταξοτὶ ἔπθ6, Ο ἀδυφῇζον οὗ Ζιοη ὃ 
ἘὸῪὸν γσιοδὶ 88 ἰδ 868 19 ἴῃ γ σσϑοϊς : ΒΟ μη οδῃ ἢθ8] πο ὃ 

ΜΈῸΣ {πὲ ἐμ γ Ργορμοῖβ ᾶνα ργϑάιοϊθα" Ὀοῖ δ βϑομοοά δηα ἀδ] υβίομ,ἥπ 
Αμά {μον ἢᾶνα ποὶ ἰδ θᾶγὸ ἰμίηα ἱπιαυϊν, ἴο της Ὀ40Κ ἴῃ ν σδρϊνιν, 
Βυὶ ον ἴδε ἔμον ἔδυνε βοῃοὶ ἃ ογϑοῖθβ ὑπαὶ δγὰ ἴβ|56 δῃα πι}5] δ  ηρ.Σ 

1641} το Ρ855 ΌΥῪ οἷδρ ὑμεῖς απ 5 νοῦ ἴμ66 ἴῃ ἀογβίοῃ, 
ΤὮΘΥ 155 δηα νας ὑπεῖγ μοδὰ ο᾽ογ {π6 ἀδυσῆϊογ οὗ δογιβαίθια: 
“15 1815 {με οἷἵγ ὑθδὺ οδ]]οα {ἢ ρΡογίδοϊιοη οὗ θοδυΐν δ᾽ 

Ἰδασαϊηϑὲ ἴπ66 {ΠῸΥ ορϑη ἐμοῖὶν πιουϊῃ, ὄνθὴ 4}} ὑμ|ΠηῸ ΘΠ ΘΙ 168, 
ΤΏΟΥ 189 δηα σηδϑἢ {πὸ ἰθοὶῃ; ὑπῸῪ 88 ., “Υα ᾶνα βυυδ  ονγθα ΠΟΥΣ ἀρ; 
Οογίδιμὶν 1818 15 τἰῃ6 ἀδὺ ννε ἰοοκορὰα ἔογ; νὰ μανε ἰουηά ἰἰ, νὰ 866 1} 

1217 850 οοπ͵θοΐαγα! ιν πὰ Βυάάο. ΗδἜρ. τοϑὰβ τραὴ απὰ ἦεν ραΐαςαδ, Ὀαῦ 186 ΗθΡ. ποσὰ 
ἴον ἰθαρ]ο ἰβ τηβδϑουλ πο, δηὰ ρδίβοθβ ἅτ οὴἷν υβοὰ ἰῃ σοπηθοίίοῃ Ψ]Ὦ ἃ ΟἸΌΥ. ΤΏ οομῖοχὶ Βυρροσγὶδ 
[}6 δῦονο, τὶ ἢ ταϑῪ νν6}} Ὀ6 086 Ὀδδὶβ οὗ 6 ὑτοβοηὺ Η6Ὁ. 

τι 28 ΗρΌ., ἀαμρλίεν οἵ Ζίοη. 
ἐ Δ Ἔρυ: δὰβ απὰ ὧδ λαίὰ ἀσείχονοά ; Ὀυλ ἐμῖ5 'ἰ6 οὶ οοταρδίθ]θ πεῖ ὑμὸ τοχυΐϊασ ταθϑῦγο οὗ 

6 σδαρίου. 
ο2}1 111., δοισεῖδ ; ᾿πουσῃῦ ὃν ὑπ6 ΗΘΌτεανΒ ἴο 6 [86 θεδὺ οἵ [89 Ββυτηρϑίβοιίς ΘΟ ΙΒ. 
»21 110., ἰἴδετ ; Θαυϊναϊδηῦ ἴῃ ΗΘ. ᾿πουκῆῦ ἴο οὐὖυζ τηοάδγα βααυγαῦνο υδ9 οἵ [89 νοσζὰ ᾿δατί. 
421: 1,10., ἀαμρλίεν οΥ πὶν Ῥεορῖε, ἱ. 6., (ἰὄλ6 ἰδ δηΐβ οὗ Φογυβαίθτῃ. , 
:212 ΒυρρΙ νης 8 ψογὰ νυν Ὠϊ ἢ 8 δογ Ὀ6 ῬγοῦδοΪν οοηΐυθοά νετ [86 [ΟἹ οννπς δηα 80 οσηϊ θά. 
21 0 α. Α. ϑπι ἢ Βυρρ γί 8 τηιβδίης τνογὰ ἱταρ! θα Ὁν ὑδ6 σοῃιοχί. 
421) Ττβηβίαἰης [86 Ησοῦ. Ὀν {πΠ8 αἰὰ οὗ [86 1,6. δηα ἴΠ6 σοῃίοχῦ. ᾿ 
5212 110., ωδλαί δλιαὶ! 1 οοπιρατε ἰο ἰλε6. Τθο ΗθΌ. ἰάϊοτα 18 ἀἰθῆου ὑο ὑχβηδβίοσς ἰωΐο Ἑως. 
υ2ιι Τ,10., δόστι ἵπ υἱδίοπα. 
υ2ιε 1... ιυλιίειοαδῆ. 
χῶις 11ι., ο[ΓἩἁ [αἰδελοοά απὰ επίϊοενηεξη. 
γ21:6 80 Οἷκ. βηὰ ϑ5γυ. Ἡδορ., λέπι. 
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ΠΟ ονδὴ δαὶ ἄοπο ἐμαὶ νηὶ ἢ Βα ρυγροβεά: Βα αῖῃ ἔυ] Ε]1Θα ἢΪ5 τψογά, 
Α5 δα σοιητηδηάοα ἴῃ {πα ἀδν8 οὗ οΪ4 : ἢα μδίἢ συϊποα οἱ} 688 ]ν; 
Ης μαι ἰοὲ [πὸ δῃθπλθ8 γο]οῖσα ονὸσ ἰπθα; ἢ6 μα Ὄχδ θα ἱποὶγ Βογη." 

0 Υν δἱουὰ ἰο ἴῃς 1,οτά; δά οἴδιηοσ," Ο νἱγρίηῦ" Ζίοι; 
Τ,οεἰ ἴθδγϑ τὰ ἄονπ ᾿ἰκα ἃ σῖνοῦ ΌῪ ἀδὺ δηά ὈγΥ πἰριῖ; 
αἴνο ἴο ὑπ υβοὶΐ πὸ γοϑρὶϊθ, δηα σαϑὶ ποὶ {πὶπὸ ουα68." 

19 γἶβθ, ΟΥΥ οὐ ἰῃ ἴπδ ηἰσῃῖ δὲ ἴῃ6 Ὀοσιπηΐηρ οὗ ἴπ6 τναίο65; 
Ῥουγ ουἱ ἴῃ Πεαγὶ ἅκὸ τναῖοσ ἴῃ ἴΠ6 ῥσγόβεηςς οὗ ἴῃ [,ογά; 4 
ΤΑἴϊ ὺρ ἰδ γ Βαπα5 ἰοναγὰ Ὠἷπ ἴον ἴδε 116 οὗ ἴῃ γ οὨΠ]Π ἄγη. 

20. 2ρρ, Ο Φεπονδῇ, δπὰ βομῃοϊά ἴἰο ψ βοτὰ βου μαϑὶ ἄοῃς ἰδ 
ϑμουϊάὰ ἴῃ τοιχθὴ ἄδνοιν ὑποὶνγ οὔβρυίης, ἴμ6 ΟὨΠ]ἀγθὴ ἔθου ἰομα]οα ὃ 
Οὖ ρῥγορβοὶ δῃά ργιοϑὲ Ὀς 8]αίη ᾿π ἴῃ βαποΐυδγν οὗ ἴῃς 1ογά ἢ 

Ξιϑίγοσσῃ οἡ ἐπα στουηά ἴῃ ἴΠ6 βἰγθοὶβ ἃγα θΟΥΒ δηά οἷά τηθῃ; 
ΜΚ νἱγῖη5 δῃά τὴν βίδα νναγὶ γου β ἀγὰ ἴδ] ]}6ὴ ὉΚ ἴΠ6 βνοσγά; 
ΤὨου μιδϑὶ 8]διπ ἰμθῖὶ ἴῃ ἴδῈ ἀδν οἱ ἰδβίηθ δῆρογ; που μαϑὲ βἰδυσῃίογοα 
ΙΝ] 6 55]}γ. 

5ΤΏου ἀϊάπι βυτητηοη 85 1 ᾿ϊ ΟΓςῈ ἃ ἰοδϑὶ ἀν ἴμοϑε ἀπο Πἰπρ δγουπα της; 
Βυϊ ἴῃ {86 ἀδν οὗ Φεονδἢβ ψγαὶῃ ἢο ἔυσίεϊνα βϑυγνῖνεοα,, 
ΤΏοβα σοι 1 ἰοπαϊοα δηά Ὀσγουρῇῆϊ ὕΡ, τ]π6 Θμθτν δδὶῃ ἀεϑιγογρά.᾽ 

822. ΤΏο ΜαρηϊίϊὯθ οὗ [86 Ὠϊδαβίοσβ Τηδὲ Τοδβόναῖ Ηδ5 Βγουσδί ὕροι Ηΐ 
Ῥρϑορῖθ, 1,831}. 4 

1,8π|. 4 Ἰῆον ἴἰδο ρμοϊὰ δ859 Ὀθδθοοῦλο ἀϊπητηοά, ἔπ6 Βηοϑὶ σο] ἃ ομδηροά ! 
ΤὮο βδογοα βίοῃδϑ ἃγα ἴἤσονῃ οὐἱ δὶ ἰῃ6 σΟΓΏΘΓΒ οὗ ἜΥΟΓΥ βίγοοὶ [Ἢ 
3Τ}:6 ῥγοεοίοιβ εἰ 265 οὗ Ζίομ, σοταρδγδϊα ἴο" πο ροϊ]ά, 
Ηον {πον ἀγα σοοκοηθα 88 δαί ἤθη ν688615, (ῃ6 σψοῦκ οὗ ἃ ροϊΐοτ᾽᾿ 8β βδηα9 

δνοη ἴῃ 1401κ415 ργοϑοπὶ {Π6 Ὀγοδϑῖ, ϑυςκ]ο πον τ Π 608, 
Βυὶ ἰμ6 ἀδυρῃΐοῦ οὗ ΤΥ ΡΘΟρΪς 15 ογιεὶ, {πὸ ὑῃς οβίγοῃθ8 ἴῃ ἴ6 τὶ! ἀοΓΏ 658. 
4Τ}:ε ἰοησῖιο οὗ ἴπ6 βυο ΚΙ ηρ σὨ] ἃ οἴφανοϑ ἴο ᾿ἰ8 σιμὰ ἴον μἰγϑὶ; 
Το 1} ΟΠ] ἄγεθ θα ἴος ὈΓγοδά, πὸ οπα Ὀγοδκϑ ἰἰ ἴοσ ἔπ θπι. 

52} ΒΒ Εἶν τονϊδίησς [86 ΗΘΌ. 85 [86 τηϑῦγο βισχοδίδ. 
4218 Το ΗΘΌ. ἱδ οανιἀοηῖὶν οοττιρῖ. Τθθ ἀρονο στοδαϊΐϊης ἰδ Ὀδϑϑά ΟἹ 8 ἰοχὶ οιθηθα 84 ἴδ 

οορίοχι Νὰ μρης ΤΏο ΝΒ85. αἰ τὶν, δ ονίης ἰδὲ [86 οοττυρου οὗ ἴΠ6 ἰοχὺ 65 νοῦν οἷά. 
5218 Ἡονίδίης ἰμ6 ΗδΌ., ψ ἢϊο νλκλιεβ, 
4218 ἘἙΙ ονίης 8 ατοὺυρ οἱ ΗδΡΌ. δηὐὰ αἰ. Μ55. Ηδροῦ., ἀαιρῪίον ο7 ἐλὲπα ουε8. 
42. Μϑην : εὐμε «ελοναλ. 

, “πὸ ̓᾿ βοῦῖ 9 νὮὯο δα ἰῃ υιἱηὰ 110 ἢ55 δα ἀοὰ ἐδ9 ὑγοδθ αἷοβϑ τοὴῦο 3αἷπί 70. ἀώποοῦ αἱ (δ Ἀδαὰ 
Ο7 δνεγν εἰγοεί. 

[28 1. 4., Ἰοτιακαίοσῃ δὰ 18 ἰδ δηία. Οἱ. σοῦ 18, Τὰς ἔσυτο ν88, Ῥϑυῦδ05, δυσσοδίοα 
ὃν σου ξίδοπηα οὗ τ) υῃηπυδροοϊίηρς Βδδὶ γοσθ ρροτα ἰὼ ὉΠ οὶΓ ὩΡΙ ἷῃ ογάοσς ἴο τηοῖὶϑ ουῖ 
νῷ βοτὰ 8. Ὀϊοοαν ἐυάκτιηοηῖς, ΠῚ Είρ5. 101-59, ὙΏο οὐττοηῖ τουογὴς οἵ ἰδ6 ΗδΌ. ἰοϊ]ονν9 796 Γ. 4211, 

4 
ᾷ. 22 Οἱ,, ἴον ἀδίθ δηὰ ἰηϊογρτγοϊδιίοω, [οἰτοά., ν. 19θ. ΤῊΪΐδ Ῥοόοδῖὰ οἱσίύυτοβ ὄνθῖ στοοτο νἱν αν 

δηὰ (δο σὴν ὑμ8η ὑ88 ῥγϑοθαϊης {86 δῖ οἵ ογυβαίθη. ΤὮθ ροϑί ἀοββϑ ποῖ αυθδδιίίΐοη ἴογ ἃ τηοζηϑθηῦ 
[86 )υδίοο οὗ ἐμαὶ [αἴ6Θ. [ὁ ἰ6 Ὀδοδυ86 οὗ ἐπ δἰ 8 οὗ 6. ργορῃοϑίὶδ δηῃα ὑτίβϑίϑ, 35. [Ιἢ (}9 πιαχηϊίυθ 
οἵ ἴδ ἐἱϊ νι ἰοἢ δ85 ονογίβιςθῃ μἷβ ρϑορίὶϑ (86 ροοὺ βηὰβ ἐν μὰ ὑδαῦὺ θῖν κυ νου 6 8 
Ῥοβδοὰ δπὰ μδῖ [86 ουρ οἵ αἰνίηθ λυάσταθηϊ ἢ] ἢ Φυἀ88 5 Ὧονν αἀτ οἰκίης ἴο [89 ἀταββ ν}}} ϑοοὴ 
Ῥδεδοὰ οὔ ἴο 1μοὶσ χκυϊῦν, διτοσϑηὶ ἴοσα, 86 Εἰὐοτηϊίδα, 51, 3, 

ε4ι Ὑ. 1 5 αχρἰαἰποὰ Ὀν 8. Ὑδ δβδογϑὰ δίοῃμϑ δηὰ ἰδ9 ρυγοδὺ κοϊὰ δῖὸ ὑ86 οἰ ἔξϑηδβ οἱ Ζίοῃ. 
541 Τ ϊ., τολο ατὸ υεἰσλδα ἀραϊπδί. 

δ 
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Το. το οἤοος δα οὐ ἀδιηπεΐθ5 ἃγὸ ἀθβϑοϊαῖο ἴῃ (ἢ βιγοοῖ; 
ΤΠΟΥ ψὴο ψ γα γοᾶυοα ὉΡομ ρυγρῖίο δργϑοο ἀυηρὮ}}}5. 
ὅ50 86 σφ] οὗ [6 ἀδυρῦογ οὗ τὰν ρβϑορὶθ ννᾶβ σγεδίος ἔῃδὴ Θοάοχῃ β βίῃ, 
ΕΣ 8386 [88 θδθϑθὴ ονδγί γον 83 ἴῃ 8 τηοπηοηΐ, νιϊπουΐ δὴν Βδηά 5 θοὶη 

ΓΌΩΝ ἴοσ Βογ. 

ΤΉοΥ ποῦ 658) τ γα Ρυγοῦ ἴμδη 8ηονν, {6 σ γῈ ΣΟῚ ᾿μ8η τα; 
ΤΒΟΙ͂Ρ βκίη νγα8 τοάδοσ ἴδῃ σογα]," ᾿Βεὶγ θδδυΐγ} να 8 88 ΒδρΡὨΪΓΘ. 
ΝΟΥ ἐποῖὶγ ρΡρθᾶγδθῃσα 8 ἀδυκοῦ ἤδη ὈΪδοϊζη 685, (6. ἃγὰ ποῖ γθοορῃϊζοα οἢ 

186 βἰγθοὶβ, 
ΤΒΕΙΓ 5κῖη οἴθανεβ ἴο ὑπο ὈΟΠΘ65, 1ἰ 18 83 ΟΥΥῪ 88 ἃ 5.10 Κ. 

ϑ ογο ἰοσιυπδῖθ ἀργὸ ἔμοβα βἰαῖη ὈΥῪ ἰῃ6 βπογά, ἰπδῃ ἔποβα 8[δὶπ Ὁν δυο, 
Ἐὸν {686 ρἷπο διψᾶν, βιγισκοη ἰπγουρῃ," ἴοσς νηὶ οὗ ἴμ6 ἔγυ 8 οὗ ἴῃς Π6]ά. 

07Γ}6 Π8η45 οὗ ἰδ ογ- ποαγί θα πψοιλθη πδνο Ὀο]]οα {Ποῦ ον Ομ] ἀγθη; 
ΤΟΥ πᾶνα Ὀδοοιμα ὑμοὲὶρ ἴοοα ἴῃ δε ἀοβιγυοσίίου οὗ ἰῃ6 ἀδυρσῃΐος οὗ τὰν 

ΡῬΘΟρΡΪδ. 

ἹΖΟΒον ἢ μδῖῃ δοσοοιρ 1964 ᾿κ159 ψοΥΚ, ἢ6 Βα ρουγοά ουἱ ΗΒ ἔυΓΥ, 
Ης παῖ κΚἰπαϊρὰ ἃ ἔγε ἰπ Ζίοη, δά 1 μα θυγηΐ ἃρ ΒοΣ ἰουπάδί[οηβ. 

ΤῊ6 Κιηρβ οὗ ἔπε δαγῖ βεϊανβθὰ ποῖ, ποῦ ἔπ ᾿μῃὈι δηςβ οὗ ἴπ6 ποῦϊα," 
Τμδὶ 86 δάνογβασυ δηά ἴοα νουϊὰ δηἴοσ ἰηΐο με ρσαῖθβ οἵ δογιβ8 6 πλ. 

ἼΤ| 15 θδοδυβα οὗ ἰδ 81η5 οὗ Ποὺ ργορμεοίβ, ἔπ οὐ λθ8 οὗ ΠῸῚ ὑγίθϑἕϑ,. 
ὟΒο Βᾶνε ροιυτγοά ουἷ ἴῃ ἴῃς πιϊάϑὲ οὗ δῖ ἰῃς Ὀϊοοά οὗ δε τη ΐθου. 

᾿ΦΤΉΘΥ 8 Π66Γ 858 ὉΠ πᾶ ποθὴ ᾿γουχῃ {ὑπ βίγθοίβ, ἴπον ἃγὸ ρο  ὐϊοα τι Ὀ]οοά, 
ΤΗδὶ πλθὴ τδὺ ποὶ ἰουςῖ ἴοι {παν ἀταν δϑ:ἀ6 ᾿ῃΠοὶγ βγη : 

166 Τ] ΟΙ6δὴ ἢ᾿Ρ ΠῸῪ ΟΥΥ ἴο ἴποαι, ᾿Βεραγὶ,. 4ο ποῖ ἰουςδ᾽; 
Ἐον ἰΠὸ} ψϑηάογ δηά μὸ ἴο δηὰα ἔσο" διποὴρ ἴμ6 μοαίμοη, ἔῃῈὺ πο ἰΟΏΡΟΡ 

ΒΟ]ΟΓΏ ἤ6ΤΟ. 
19ΓῈ}.6 δῆγον οὗ δε ῃονδὴ μα βοδιϊζογοα ἤθη, 6 τ} }]} ἢο πόσα γοργὰ ὑθπα, 
Τὶ τεϑρεοϊθά ποῖ ἴπ6 ρογβοῃ" οὗ ἰῃς ῥγίθβϑίβ, ἰὶ ἱδνογθά ποῖ ἔμ ργορμοὶβ." 

1ΤΟῸΓ ΘΥ68 5.}}} 8:1} ἴῃ Ἰοοκίηρη ἴον μοῖρ ὑμδῖ 15 ὑμανδι! την, 
Τη οἱὖὖν ναϊοῃὶηρ γα ἢᾶνα τνδιϊομοα 1π νδὶη ἴοσ ἃ παιϊοη" ἐπδὶ ἀοα8 ποῖ Παρ. 

46 Το τηθδηΐηᾳ ἰα ἀουνιίυ!. Ὑδὰ δῦονο ζοϊϊονβ [6 τπχοδὲ ὑγοόῦδὈ]ο τοηδοσγίης οὗ ἰ86 ΗΘ. 
δαρροτγιοὰ ὃν ἴ)6. Οἰς. ΤΉ ᾿άθϑα ἰβ, δο φυϊοκὶν αἰὰ Φογυβαβίοσω [411 (88 ΠΘΓΘ ᾿νδἃ 8. Ὧ0 (ἰτὴ6 ἴο ἰδτιηθηΐ,. 

241 ΟΚ. Ναειγίίδα; Ὀαὺ 189 Η6Ὁ. νογὰ θἰβονβογο, 88 ἰη ὕὑβῃ. 405, ἄοοδ ἃοΐ δανο ἐμὶβ ὑἰϑοδῃῖοαὶ 
ϑϑηΐηζ. 

ΚΑΊ ΒΠ ον οταθπαϊΐης 86 ἰοχὺ, τι βίο ἴῃ 19 ρσϑδϑηῦ ἴοσγπὶ ΤΔΚΟΒ πὸ δϑῆδθ. (Οἱ. 8, Αῃ- 
οἴδοσ θσηθηάδίδος ἐμαν τὰ πιοτὰ τωαὰν ἰλαπ ὑταπολέε ο7 οογαὶ, Ὀαὺ (818 σοηϊγδαϊοίδ ἴ86 ὅγει 

141 Τὰϊ., ροϊϊδλίηρ. 
τ 49 ΤῊΘ ΓΟ ἰ5 (μδ΄ οὗ ΒυημοΣ υἱδγοίης 8 νἱοὐτοα ᾿ἰἰτο (86 δινοτγά. 
8412 1,10. αἱΐ ο ἐδλα ἱπλαδιίαπίε. 
ο418 ΟΥὈὨ, 2ζ06Γ. 612, 810. 2311. 12 2620- 
»415 ΟἹ. Το νϑγηϊηρ οὗ ἰοροτα, ἴον. 136, 
4418 Ιῃ 18}0 Ποῦ. (86 ’' ἀδρατέ᾽ 18 τορϑδίθα ἰβγοο ἰπθβ, θυ ἰϊ ἀοδίσονυβ ὑδ6 σηϑύσὶ δὶ δίσγυοίυτο οἵ 

186 νΒ. 
τάιμ Το ΗδΌ. ἰ8 υπὐγδηβί δία ϊθ. Α δἰ χηῦ οοττγθοιίου οὐ 6 Ββηδίοσν οἵ ὕϑη. 412. αὶ κῖνοβ [8 

δῦονθ τβλπιης. Α βοῦδο 8858 διἀαϑὰ ἐΐλδν δαν, Ὀυὺ ἐὺ 15. οῦ δυρρογίθα ΌΥ [89 Σῃθζ9 οσ ἴδο οομίοχι. 
9 ἐς., 2αδδ8. 
(Ὧν ἐν ἀν Ηοδ.. εἶδον. 
0411 Οτ' λοιοϊΐϊπρ. Το ΗθΌ. ἰαχὲ 5 ἀουδείυ]. 
Υ4]7 1 ς., Εἰκνοὶ. 
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ΤΗΕ ΜΑΟΝΙΤΌΒΘΕ ΟΕ ΙΒΒΔΕῚ, 5 ὈΙΒΑΒΤΕῊΒ 

101} Δἀνουβα το ἄορ οὖν ἰοοἰβίθρβ, 30 ἐμαὶ ψὰ οσδηποὶ ρὸ ἰῃ οὔ βίγοοῖβ; 
Ουγ ἀανβ85 ἃγὰ βῃογῖ, ἔπον ἃγὰ {18]16 44, ἴοσῦ οὔγ δηὰ [88 οοϊηβθ. 

10 ῈΓ ῬυγβΌο ΓΒ 6ΓῈ βοῦν ἴμδη ἰΠ6 68 9}65 οὗ ἤδθᾶνθῃ, 
ΤΊΟΥ μαναὰ οαϑοαὰ υ8 Ὁροπ ἰδδ τηουπίδίη8, ἔμΠοῪ παν ἰδἰη ἴῃ τνδὶὶ ἴοὺοσ 08 ἴῃ 

186 Δ ΘΓ 655. 
57,5. Ὀγοδίὰ οὗ ποβίγβ, δθ ον 8 δποϊηϊοα νγα8 ἰδκδη ἴῃ ἐμποῖγ ριῖ8,7 
Οἱ σοῦ νὰ 881, “ἢ ἢϊ5 βῃδάον ν1}} νὰ νὰ διμοηρ ἴῃ6 παιϊοῃβ "ἢ 

1 Βο]οῖοα δπὰ δ ρἷδά, Ο Ἐδήουμ," ἐμαὶ ἀνε ]οβϑὺ τη {πα ἰδηα 15 
ΑΪ8ο ἴο ὑπθ6 ψ}}} ὑῃ6 οὑρῦ" οομιο, ἔμβου 8}.41]} θθοοπηθ ἀσιηίζθη δηά πδῖκοά. 
ΤῊ συ ἴα ρυγχοα ἀὐναν,. Ο Ζίοη, ἢ Πα ν1}}} ΠΟ τόσα ἵθορ ἐῃδα ἴῃ σϑρϊνν, 
Ης ν»}}} ρυη!8ὲ ἐὰν συλ, Ο Ἑάοπμι," μα ψ1}} ἰὰν θᾶγα {ΠΥ 8118. 

δ 28. Τ7ογυδαίοπ δ Ὀοβοίδεου, Μίβογυ, δηἃ Οὐ, 1,81. 1 

[,8π|. 1 1566 ον 58:6 8: {δῖ} 5ο  ἴδγυ,, ἰδὺ τγ88 οηςα ἔ}} οὗ Ρϑορὶο 
ΤῊο ΟἿΥ Βαῖῃ Ὀδοομλα 85 ἃ ψίάον, 8ὴ6 γγ88 ταὶ ϊν διλοης μα πδιϊοῃβ 
Α Ρῥγίμποθϑϑ διῃοῃᾷ ἴῃ ργον]ηοθ8---9}ῃ6 Βα Ὀθοοιηα 8ι]6ςϊ ἴο ἰοτορα ᾿δοῦν 
ΣΒι{ςο]ν 5886 τοοροίὶ δ πἰρῃὶ, μοῦ ἰθδῦβ γα οἡ ἢ6Ὶ σἤθοκ; 
56 δῖ Ὡοπα ἴο αῖνα Π6Ὶ σομηζογῖ, διιοης 411} ΠῸΡ ἰονογβ;ξ 
ΑΙΙ μοῦ τἰθμβ ανο ἀθδὶὶ τὶ ΠῸΡ ἰγοϑομογουθῖν, ὑμῸ Ὺ δᾶνα Ὀδοοιὴς ΠΟΡ 

ἴοαϑβ. 

7υάδῃ ἰβ δπῃ οχὶϊοῦ θδοδυβο οὗ δ Π)ϊοΐϊου δηα στοαὶ ϑογνίτυάο, 
5[6, ἰηοοά, ἀνε! οἱ διηοὴς ἰῃ6 ποαίΐῃοη, 586 Βηαοῖἢ πο γοϑβί. 
ΑΙΙ ΒΟΣ Ῥυγϑυθῦβ να ονογίδ κοὴ Βογ, ἰῃ ὑπ ταϊάϑὲ οὗ Ποὺ ἰγοῦ 68. 
4ΤῊς γοϑδάβ ἴο Ζίοῃ πιουση," νιϊπουὶ ὈΙΪ στ τη ἴο ἴῃς [οδϑβῖ; 
ΑΙΙ μον ραῦῖδϑ' αγὸ ἀββοϊδίβ, ἤθγ ὑγιεβϑὶβ ἀο 8!ρῇ; 
Ηδν γουηᾷ τηδἰ 68 διὸ δ):οιοα,; δηα 586 Πογ561{--ὈΙ Εἴ ΓΠ 658 15 μον ἰοἱ ! 

͵ 5418 Αὐαϊΐηρ αὐνογεατίοδ, 85 086 ταϑὺσγθ δηὰ οοηϊοχὺ ἀθιηβδῃά. ΤὨ 5 τν88 ὑγορθϊν οσηϊὑθὰ Ὦν 8 
δοσζίῦο Ὀδοϑυδο οἱ (8 οἷοδο βἰτηϊ τὶν ὕο (86 ργοοοάϊης βοὰ (οἰ οννηρ Ἰνοσγάβ. 

14:8 Αγσϑίῃ οοσζγϑοϊίηρ (δ6 ὑαχί 85 (ἢθ9 τηϑίγο δηὰ σοῃίοχὺ ἀθσηβηα. 
Υ ΑὉΑ τοίογθηοϑ ἰοὸ (δ οαρύυτο οἱ Κίηκς Ζοαοιίδῃ. ΟἿ. )6γ. 839.-, 
5:4 Τὰς ἀαμσλίεν ο Ἑάοπι. 
:4Ὁ ὅοὸ Οἷς. ΤὨο Ηοῦ. δ ὕζ. Οἱ. ἄσῃ. 3635, θὰὺ ἴμ6 τοίοσθηοοθ 18 οἰϑαῦῖν ο [06 Ἐκϊοταΐίο 

ὀοουρδιιοῦ οἱ δουΐδοτα 7υαἀ δῇ. 

λεά 
ὯΔΈ Τιῖς,, ἀαμσλίεν οἵ Ζίον. 

“ὁ ἀαμρλίον ο7 Ἑάοπι. 
623 Οἵ, ἴον ἀαὺθ δηά βαϊμβοτβμίρ οἱ ἐπὶβ ὁβδρ., [πἰγοά., ρ. 206. ΤῊΪβ ρόϑζῃ 888 8 γαγὸ ἐγδφὶ 

πραρτν ὁ δὰ ἀγδυλαῖίίο ρονογσ. ΤῈΘ Ὁοοὶ᾿ 8 νἱδίου 8 ποὺ Ἰ᾿ἰηλὶ ἴο Τυάδῃ οὐ ἐλ σγϑδί σδίβδίγορῃθ 
οἱ ὅ86 Β.σ., Ὀαΐ ΒΘ δυγνονδ Ὀσγοδαϊν ὑπὸ ἔδῖθ [μαὺ Βα8 ονογίδικδη ἢἷθ8 σβοθ. ΤῺΘ Ὀγοῦ]θιῃ ὑρρογ- 
τηοδὺ ἴῃ ἰδ τηϊηὰ 15 δον ὕθῇονδβ᾽ β ἔδνοσ σαν δϑδίη Ὀ6 νοῦ. Ηο ἀθδοίϊαγοβ [δ 1 '5 ον ἱπγουκῇ 
ἀπὸ οομίδδαίου οὗ [9 πδίζοῃ᾽ Β δίῃβ δηὰ δρρϑϑίϊης ὅο 216 ονδ ἢ Β τθσον ἰδδῦ 86 Ὡϑίΐοῃ οδ ΊῺ 
(ἷσα ἔδνοσ. ᾿σοογαϊησὶν, 9 Ῥυΐδβ πὰ τ86 τλου τ οὗ [86 παίϊοῃ (86 σοηΐοαδδίοη οἱ συλ δὰ 8 ὑ]6α 
ἴοΣ υἱῦν, ἑδυδ φυ είτε ἐπ σορογοῖθ ἔογτη δ15 οοιηϑοὶ δηα σθδϑαμχα οὗ σοηδοϊδίϊος. 

11 Τὸ Ηρ. δάβ μϑσγὸ οἱέμψ; Ὀχΐ μ18 ἀδδίσουβ 88 βυτησηθίγ σαὶ τλθῦσϑ δηὰ δ85 ὈῬγΟΌΔΟΪΥ 
στϑαὰ ἔγοτω ἰδ βροοῃὰ ᾿ἴπὸ, τ οτο ἴΠ6 τασίγθ σοαυΐγοβ 10. 

11 7, 6., Ὦ6᾽ ἰγϑϑδοῦθγουβ δ] 168, ᾿ἰἶκο {. 
᾿ 818 ΤΈ,ο ὑοϑῦ ΔΡΡΘΥΘΏΌΥ [88 ἰῃ τηϊηὰ ἴμποϑο το Βοα ἰο Εκνροῦ δηὰ δαϊδοοηΐς ἰδβ. ΟἿ. 76.. 

118 ΤΏ6 σοίϑσγθηοο 15 Ὀσοῦϑοΐν ποῖ ἴο [δο ἰοἱ] υπᾶάοΥ τῃοἷν ΒΔΌ. τηδϑδίοσβ, Ὀυῦ ἴο δ ῥϑὶῃδ οὗ [ἢ 
βἷοχα δηὰ {89 ὀνυδηΐδ ζο] νης ἐδ6 οαρίμυγο οἱ Φογυδβδίθια 85 [89 βθ406] ἰῃπαϊοδίθϑ. 

215. 17, 4., Ῥοτσωδῃϑθοῦ Ποῖηθ. 
Κ]4 1, 6., Ὁ.56 ἴπογθ ΓΘ ὯῸ ζῆ οσϑ Ὀἱἰϊστίτηβ βοϊπα ἃρ ἴο Φογυδαίθη. Οἱ. Ῥεδβ. 42 δηὰ 48. 
11. 1. 4.,ὄ (89 ρ΄δοϑα οἵ διεδϑγαων, τ 6γο ὑσίνδίθ, ρυ 116, δηα λυ ϊοῖα! αιθδείουβ τσογὸ ἀϑοϊἀϑὰ, 
“14 (ἷς,, αΥ6 οαγτίὶδὰ αὐραν οαρίϊΐνα. 
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Ἐοῦνθοά 
δηά 
εἰδγνοὰ 

ὈΙΒΟΕΒ ΟΥ̓ΕΒΕ ΤῊΝ ΒΑΠΠῈΝ ΝΑΤΙΟΝ 

ΞΘ Γ ΟΡ ΓΌ590Γ5 δανα ζϑιηθα {Π6 ΒΟ ΠΘΏΟΥ, ΠΟΓ ΘΠ ΘΠ 68 ΔΓ ΠΔΡΡΌΥ, 
Ἐὸὸ᾿ δοβονδὴ παῖ δ] θα ἤογ βογοῖν, ἴογ {86 σωυϊ τας οὗ ΠΟΥ οΥ πγ68; 
Ἦδσι {π|π ΟΠ] ἄγθῦ παᾶνα βοπα ἰηΐο σδρενιν, ἴῃ 86 Ῥγθϑθῆςα οὗ {δε ορ- 

ῬΓΘΒΒΟΓ. 
δάοῃς ἴτοιι {με ἀδυρῆϊογ οὗ Ζίοη ἰ8 81} θοῦ ϑρί μου, 
ἮδΣ ῥγποοϑ ἤδνα Ὀδοοιαα {κὸ μαγίβ, ὑπαὶ πα πο ῥαϑίιυγο, 
Εν μον αν βοὰ πιδβουῖὶ βιγοησίῃ, ἴῃ ἴΠ6 Ῥγθβοηοα οὗ {8ῃ6 Ῥυγβίογ. 

ἸΦΟΓΌΒΑΙΘῺ οΔ]] οἱ ἢ ἴο τοιοῦ γϑηςο, ἴῃ πε ἄδγβ οὗ Ποῦ δ] οϊϊοη," 
Ηον ΠΟΓ Ῥθορῖὶς Ὀθοϑιηδ βυν7θοϊ ἰοῦ [86 ΟΡῬγθϑϑοῦ, ψὶϊῃ ποηθ ἴο μοῖρ ἢΘΡ, 
ΗδΓ ΟΡΡΓΘΟ55ΟΓΒ 58} ΠΟΙ δη4 τηοοϊκΕα, οἢ δοοουηῖΐ οὗ δῦ ονογίῃσγον. 
8) γυβδίθια δαί βἰπηθα ἀθορΙυ, 8βοα ὑμδὲ 886 ἢδ5 Ὀδοοη6 δὴ υποΐθδη ἱμίης, 
ΑΙ] ψο Βοπογοά μοῦ ἀθβρίβε μοῦ, ἴοσ {86 δνα 866} Π6Ὶ ὨΔ ΘΠ 658, 
[6 4130 18 Ε]]1ο ἃ τι 5 σἢ5, δά ἰυγηοῖ Ὀδοϊκναγά. 
ΟΣ ὑπο θβηη 685 οἰϊησοὶῃ ἴο ΠΕΣ βκίγὶβ, 386 ὑβιη οίῃ ποῖ οὗ {86 ζυΐατγα, 
ΤΒογοΐοσο 5386 δὶ δ᾽] θη  ποϑὶ ΒοστΌΪΥ, δπα 18 νι βουΐϊ 8 σομέοτγζοσγ. 

ΒΒ. ο]ά, Ο ΖεΒβονδῇ, τὴν δ] οϊίοη, ἴον ἰμ6 ἔοαρ 18 δγγοβδῃὶ." 
ἸΤῊς σΟΠαΌΘΓΟΓ παῖῃ ἰδ μἷβ Βαμα ὩΡΟῚ 411} Ποὺ ὑἰγθδβι ΓΕΒ, 
Υδδ, 886 δίῃ βθϑὴ {86 ποδίμοη, 85 {μον δηΐογ ῈΓ βδποίυδγυ," 
Οοποογηΐης ὑΒοπὶ ἴδου ἀϊάϑὲ σομητηδηα, “ΤΟΥ 588}} ποΐ επΐορ ἰδ ν ἔσβιδὶ 

8556 1 0 ]γ. 
1.41} ΠΟΓ μπάρν 86 Ε]]οα τ] 5: 5.5, βοεκίηρ ἴοοά, 
ΤΠΟΥ σῖνα ὑπο ῖγ ὑγοϑυγοϑ ἴοσ ἰοοά, ἴο τγοΐγθϑἢ ὑβοιαβοῖναβ. 

Βομοϊά, Ο δεβοόονδῃ, δα ὀῦβογνα δον δ ]θοῖ μβανα 1 βθοοιμο! 
1315 1 ποϊῃϊης ἴο γου, 81} γε ψῇο Ρ855 Ὀγνῷ Οὔβογνα δηα 866," 
ΥΒοΙΒογ ὑῃογα 88 ΟΝΘῚ ΒΟΙΓΟῪ {Π|ὸ ΤΥ βούσοῦν, Ὑ ῈΟἢ ἢ88 σοῖλα ΠΡΟΏ ΠΊ6, 
Ηον δεβονδὴ δαὶ δβιὶοϊοα τὴς ἴῃ ἴμῈ ἀδὺ νῇσδη ἢ γαῖ τγὰ8 οτος! 

ἸΣΕΤΟΙΙ οὐ ἰσῃ μας Πα 8ϑεηΐ ὅγε ἰῃΐο ΠΙΥ ὈΟΠ65, 8η4 Ιὑ ργονδ θα ἀραϊηϑὲ 
{Π6 1. 

Ης Βαδιἢ βργοδά 8 ποὶ ἴογ τὴν θεῖ, 6 δαὶ τυγηδα τὴς Ὀδοῖς; 
Ης μαι τηδάδ τηὸ ἴο θθοοιιθ ἀδϑοϊίδις δηά δἰπὶ 4}} {πΠ6 ἀδυ. 

ΨΥ αΐοΝ 18 Κορὶ ΟνΘΓ ΤῺ 515," ἴῃ ἷ8 βδηά {6 0 δὲ ονθη ἰοβοίῃογ, 
Α5 8 γόκα ἴΠ6 Ὁ ΘΟ] 6 00 ὕροπ Τὰν ΠΘΟΚ, μα ὑπ ογηηοίῃ τὴΥ βγη ρίῃ, 
ΤὨς [χά μα οἰ νεγεά της ᾿πΐο ἴπ6 δδηα5 οὗ ἴμοβα γὙο δΓὰ ἰγγοβϑιβιὶ}]6. 

1 Ὲ 6 δίῃ ἀδβρίβοα 411] τὴν τσ νυ οὔθ5---ἰῃς [ογά ἴῃ ὑπ6 τηϊάϑὲ οὗ Τη6, 
Ἡς Βαίῃ οδ θὰ ἃ οοῃηνοοδίϊοη " αρϑίηβὶ μλ6 ἴο ογΒἢ ΤῺ γΟΙΏΡ ΠΊ6}: 

Β1ΤΑ αἰοκδαῖος 85 δὰ δαὶ δὸ ἱδβουκῃῦ τ ἀοιδηάϑαὰ Ὦν {δ οοπίοχι, απα ο7 ἦδν πιΐϑ- 
ογὶδ8 αἱἱ Λε ρἱϑαδαπὶ (λῖπρϑ ιολίολ ὡότα ὕγοπι ἰλα ἀανε ο7 οἷά; Ὀὰυῦ [8.980 ΔΙῸ ΟΟὨΌΣΔΙΝ ἰο ἰδ6 τοχυΐϊαῦ 
τοθίγσϑὶ δὰ βίσο ὅ6 810 διγυοίατο οὗ (86 ροθϑζη. 

ΟἹΤ ΤΙΣ, )οϊϊ ἐπίο ἰλς καπὰ ο7.. 
ΡῚ Ἐο]]ονίπς 186 Οἷς. 
412 Τ1,11., ἐλόγαοτα 8ὴ.6 λαδ δέσοπιθ απ ἐποίδαπ ἰλίπρ. 
19 ΤῊΝ ῦοπδ 

τπασπῖαδ ἀὐπιβοῖ. 
4110 ΟΥ ̓θι. 232 ἴοτ 186 ἰδνν δϑαϊηδὶ Δ ἴθ δ. 
“1.5 Α αἰ θῆουϊύ ᾿ἰπο; 8 ροβαὶ Ὁ]6 γοῃ ἀθτίπρ ννουἹὰ 6, Ο μροπ πιδ, αἱ! νε ιοδο Ῥαδ8 ὃν, ἰοοὶ απὰ 866. 
Υν Μαιήπῇ 5 δἰἰεδυ οοτ σοττοοίϊίοη ἰὼ {86 Ἰαῦοτ ρῬυποϊυδείοη οἵ ϊδν 
Ν]1} Τὺῖ., 8 αδεοπιδίν. Τὶ 8 υδυδ}]ν ἴοσ γα ἰσχίου τ τ ούζα, Ῥυΐ Ὠθτο ονϊἀϑοῦν ἰοὸ 

Θχοουῦθ Ἰυάχτηθηξ. 
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ΦΕΒΌΘΑΙΕΜ᾽ 5. ΘΕΒΟΙΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑαὕΠΤ 

ΤΊ Τοτγά δίῃ ἱγοάάρθῃ 85 ἴῃ ἃ τη 6 - ργθβϑῖ ὑΠ6. ἀδυρῆϊεν οὗ δυάδῇ. 
ἸΒροδιιβα οἵ {8686 ὑμῖηρθ τη 1 ΟΡ, τηΐη6 ογ68" 5ῃ6α 685, 
ἘρῚ [δι ἔἴγοσῃ τη ἰβ ἃ οοϊηΐογίοσ, γο οουά γονῖνα τὴν βρ τὶ 8; 
ΜΚ οἰ] ἄγη ἀγα σοπιρίοἰοὶν ἀσβοϊαῖθ, ἴοῦ {86 ϑῆϑιην μδίἢ ργονδιϊοά. 

1ἸΖΊοη ϑργοδάδι ουἷΐ μοῦ μδηδϑ, ἔῃθγα 18 ἢοπθῦ ἴο οοτηΐοτί Ποῦ; 
Φοθονδῃ δαὶ σομμηδηεα τορδγαάϊηρ δδοοῦ, ἰμδὶ ἷβ δανογβαγιοα ββου]ὰ 

ΒυΓΓου Πα πηι 

δογυβδίοθια ᾿πἀθοα μδίῃ Ὀθοοῖηα 8 ὑποίδθδη ἰπϊηρ ἴῃ ἰμοὶγ ΘΥ68. 

1} Πονδῇ, δ ἰβ ἴῃ {86 σἱρῃϊ, ἔογ 1 βανα γερο]! θα αραϊηβὶ ἢἷ8 οοσημδηά, 
οὶ ἤοδγ γα, 8}} γα ρβορὶθβ, δῃἃ ὈεμοἹα ΠΙΥ ΒΟΓΓΟΥ; 
ΜΡ πιδιάφθηϑ, ἰοχοῖμοῦ τὶν ἢ ΤῺ γουη πιθη, δᾶνα σοηα ἰηἴΐο σαρ ϊνιν. 

101 δνε οδ]]16α ἴο ἔῃοβε ψῇο ἰονα πηρ, Ὀθυΐ [ΠΟΥ αἰβο αν ἀδθοοῖνε τηθ; 
Μν ρυίοβϑί δηά πιΐημα οἰ ἀθγβ ἴῃ ἴμ6 οἰ ὌΧρίγα ἴσοι ὨΌΉΖοΥ,5 
ΤΈΘΥ ἢδνο βουρῃΐ ἴο πα ἰοοὐ ἴον ὑμουυβεῖνοϑ, θυΐ ὑπο ν δανο ἔουπά ποιϊηρ. 

Ξ0Β6}ο}4, Ο Φεβονδῇ, ἴογ 1 διὰ ἰῃ ἀἰβίγεβϑ, τὴν 808] 15 ἰγου Ὀ]οα; 
ΜΡ ἢμιοασγί 18 ἀϊβίυγθοα τ] ΐη πιο,Ἐ ἴον 1 μανα ζγιθνουϑὶν το ]} 64; 
Ουϊϑ:᾽άς με βιυνογά Ῥογοανοῖ, νι ἱη ΠΟ ΓῈ 18 ἀθδίῃ. 

ΠΗ ρΩΡ" ἢον [ ρουὺγ ἴοι βὶρ ἢ.5---ἴΠ γα 15 Ποπο ἴο οομηΐοτγὶ πη 
Μίηο οποιὶθβ ἢδᾶνα 41} Ὠθασά οὗ ν πϊβίογίυπο, ὑπο Ὺ γο]οῖσα ὑἐμδὲ μου μαϑὶ 

ἄοπο ἰἰ; 
Του μαϑὶ Ὀγουρᾷὶ {δα ἀαν' {παῖ ἴδου Παϑὶ ῥγοοϊαὶ πηθά Ὀθοδιι86 οὗ 4] τῶν 5118, 
5] οἱ 4}1} {86} τ] ΚΠ 688 σοπλα Ὀοΐογα ἴῃ66, Δη4 ΙῃΔΥ ἰΐ Ὀ6 ψὶϊ ἔμθ 45 ψ ἢ 

Πι6; 
Φυδβὶ 45 μου μαϑὶ ἄοπο ἴο πιο, ἀο α'5βο ἴο ἔθ 1), 
3166 ἸΏΔΩΥ δΓΘ ΠΥ 5:5 }}8 Δη4 ΤΥ Ποδγὶ 15 ἰδιηῖ. 

824. ῬΓΑγΟΙ οὗ ἴδ6 Ῥοσβοοιίοά ϑυγνίνοῖβ ἰῃ (86 Τἄσδη Οοσητηυη τ, [Δ. ὅ 

ὅ ἸΒοΙ θα ον, Ο δοδονδε, νυ δὲ μαῖἢ οί! θη 5, 
Ιοοἱκ 8η6 866 οὖν ἀΐβστδοο. 

81. 

χ]1δ ΤΏο ἰγοδάϊηρ οἱ [86 ᾿ϊηθ- ὈΓΘΒ8 ἰ8 8130 οσωρ  ονϑὰ ἰῇ 18. 632, ὁ δὲ 8 ἤσυτο οἱ ᾿υὰἀκιηοοΐ δηὰ 
οοσωρὶθῖθ σοαιΠις 08. 

Τ1. Ηδοῦ. δα ὰβ νἱγρίη, Ὀυΐϊ οὗ. δ δΔηὰ 23. δ, ψδτΟ [86 ργοϑϑοῦ ὀχργοββίοῃ οοουγα τὶίδουξ 
τἱγσίπ, ΠΥ Ξ ἸΒῈΣῸ θ᾽ ΒΕΟΌΒΌΙΣ Ὁ 8. αἰοββ. 

ΤὮο ΗΘΡ. τοροδίβ πιῖπο ουε; Ὀυὺ 1818 ἀοδίσζουθ 06 στοχυ δῦ τηϑίσο δὰ 
ἷδ ἘΞῸ κα 8 φλ ες κα ΘΙΤΟΓ. 

8116 Τ ϊ., τὶν δοιιὶ. 
8116 7 6., 186 οἰ τ σθ8 οὗ Ζυάαξς. 
9117 7, 6., Φυάαῃ᾿Β 4}1166. 
4117 Οτ ἐλοβο τολο σποῖγοϊε πἶπι δβλομία δ6 ἰδ ἐπιοπιὶξβ 
4119 Κγογι ἈιπσεΥ ἰΒ ποΐ ἰουπὰ ἰῃ 186 ἰοχὶ Ὀυΐ ἰ8 τοαυϊτοα ν 1826 τηϑίτθ δηὰ 888 ὈτοΌΟΪν 

Ὀδοα οσηϊυ δα δ ἴῃ6 τοϑυϊῦ οὗ ἃ σοτωσηου βογί Ὀ8] οὕτου. 
11:9. ΤῺΘ ϑϑοοῃᾷ μα] οἵ ἴθ νβ. 885 ὑθϑὴ γοϊαϊπεὰ ἴῃ ὑδο ΟΚκ., ὅυτ., δηὰ Ατγβδθίο, ἱοβοῖμος ψ ἢ 

τὴ ὁ αἰοθα, ἐλαί ἰλεν πιϊολί τουῖοα ἰλεὶν δ. γι8 ΠΟΡΕΎΟΥ, ΜΏΪΟΏ Ὧ88 ἈΝ δη οι 6 ̓ Οἶδοθ οἵὗ (868 οτσίῃδὶ πὶ (89 

Ε1310 Τ ϊ,, ἱπιρατὰ ρατίϑ; δοοοτάϊηρ ἴο ἐς ΗἩδθῦτον ἵμ δοϑαῦ οἵ [86 ϑιγοίζοῃβ. 
ΠΣ ϑοβονδα, Ὠοῖ {Π8 ῬΑΒΘΟΙΒ ὈΥ, 8.3 ἰὼ ἸΣ, ἰ6 δα ἀγοδϑδοὰ. 

215 Ἡρονοτγδίηρ (86 ὕτο ρδγίδ οὗ [818 νϑ., 85 106 τωοῖσγο ἀδιηδῃαϑ. 
624 (., ον ἀδὺθ δυὰ ἱπιογρτγοίδίίοη, Ιπἰτοά., Ὁ. 20. ΤὨΐδ ροϑζὴ 9 δῷ ἱτηρογίϑηυν Εἰδίοτίοαὶ 

ΒΟυΤΟΘ Ἰῃτονίης ᾿ἰχῦ ἀροῦ σοπαϊϊοηϑ ἴῃ [86 Ζυάδαη οοτητηυηϊν ἀυτγίημ ἴῃ6 Βτδὶ δα] οἵ ὑ86 Ῥὸγ- 
ἴδῃ ροτὶοα. ἴῃ οοποϊυδίου ἰῦ ργοδθηῖδ [ῃ9 δαί ϊου οὗ ΨὮν δῃά Βον ἰοὴρ οβονδὰ ν"}}]} ἐροῦνςν Ϊ 
[οτχοῦ 8 ρϑορὶθ. [Ὁ ἴθ 18 βαῖὰθ τὐθεμοη τῆϑῦ ἰΒ υρρογπχοϑὺ ἰῃ (89 ᾿ἰλογαύυγο οὗ νὲ8 ροτοα 
3, ὁδοῦ 83-81, δὰ τῆϑην 88.) 6. σ.. 16 δῃὰ 

κι 1λϊ., τοδαὲ ἐξ ἰο δ. 
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ῬΙΩΔὉ]9 
{αϊα οὗ 
[Π6 801- 
νίνοσθ 

Αρροϑϑὶ ἴο 
Φοθονβῃ 
0 Γροβϑίουθ 
818 ρϑορὶθ 

ὈΙΒΟΕΚ ΟΕΕ ΤΗΕ ΒΑΙῈΝ ΝΑΤΙΟΝ 

ὅρυγ ἱπμογιΐδησο 8 ἰυγηρα οΥον ἰο 816 η5,} 
Οὐὖιρ Βοπιο5 Ρεϊοης ἴἰο ἔογοὶ ζη6Γ9. 
ὅγε ΔΓΘ ΟΥ̓ΡΔη5 δηᾷ ἔδιμογ 655, 
Ὗδδ, ΟἿΣ πλοῖῃο ΓΒ 8.6 ἴἰκὸ σ] ον. 
4γς ἀὐἸπὶς ΟΌΥ τγδίογ ἴοῦ ἸὩΟΏΘΥ, "ἢ 
Ουγ πνοοά οοπποῖῃ ἴο υ8 ΌὈΥ ΡυΓο 886. 
ΤΠ} γόοκα ΡΟῚ Οὐ ποοκ5 μαγαβϑϑοὶῃ υ8," 
Ὗνε 86 ὙΘΆΓΥ, θυΐ πα ἢο γοϑὶ. 
γε δανα σζίνϑη [86 Βδηα ἴο {με Ευρ ϊδη5, 
Αμπά ἴο ἴδε Αβϑυγίδηϑ, ὑμδὶ τὰ τϊσἢϊ θ6 βαϊθα σι  ἰοοά.Ὁ 
ἼΟυν ἔαίῃοτγϑ βπηθα δῃα δΓῸ ΠΟ ΤΊΟΓΟ,Ρ 
ΣΕ νὰ τυϑί Ὀθδγ ἰμοὶν συ}. 

ΒΟ] νοϑα μανο ἀοχϊηίοη ΟΥ̓́ΘΓ 118, 
ΝΕ ποπα ἰο ἀο] νοῦ ἴσοι ἐμοὶγ Βδπά. 
γε κεῖ οὖν Ὀτοδά δἱ ἴῃ ρεγὶ] οἵ ουν ᾿ἷνο8, 
Βοοδιιϑε οὗ ἱμ6 βυυογά οὗ {86 νυ] ἀοΓΏ 655." 

ΛΟ νυ» βίη Ὀδοοοιμοίῃ μοὶ |ἰκ6 δὴ ονθῃ, 
Βοοδιυβο οὗ ἴμ6 ρονίης Ὠοδὶ οὗ ἴβι:)1η6. 

ἩΤΉΟΥ γαν θὰ [86 ποιηθῇ ἰη Ζίοηῃ, 
ΤΒ6 νἹΓΡΊ 5 ἴῃ {δα οἰκ165 οἱ δι Δ}. 

ἸΡΓΙΏΟΘΒ ΔΙῸ δηροά ὕρ ὈΥ ἴἰμ6 Βαπά, 
ΤὮδ ρδβοῃ οὗ ἰδ6 οἰάθσβ 15 ποὶ ῃοπογϑά. 

ἸΣΤΉ6. γοιηζ 6 ἢ ὈΘΆΓ ὉΡ {μ6 1}}], 
Απά {πὸ ομ ἄγθη βία πᾶσ ὑμ6 πνοοά. 

ἩΨΤΉ οἰάογϑ βανα οοαϑοά ἔγοια ἰδμὸ μαΐο, 
ΤΕ γουῃᾷ πλθῃ ἴγοιῃ ὑπ 6ὲὶγ συ 8ὶς. 

Ἰ“ΤῊς 10Υ οὗ οὖ πεδγὶ δῖ οοβ86α, 
Ουγ ἄδηοα 18 ἑυγηθα 1ηἴο Π]ΟΙΓΏΙΠΩ͂. 

Ἰ6Τ}ς. ογόνῃ δδίἢ ἰδ θη ἴσοτη οὔὖγῦ ᾿68δ: 
Ὗνοο ἴο υϑ! ἴογ γα δνα βἰπηθα. 

ἹΤΕΟΣ [158 Γθϑϑοὴ ΟἿἾ ᾿ιοϑαγὶ 18 ζαϊηΐ, 
Εὸγ ἴΠ686 ΘΒ 11568 ΟΓ ΘΥ̓́65 δῖῈ αἰπι; 

ἸΒΕῸΓ {6 τηοπηϊδίη οὗ Ζίοη 15 ἀδϑοϊδίο; 
ΤὮδ 280 ΚΑ15 ψαὶκ ονοσ 1ἰ. 

ἸΤΉΏοΙ αγὶ δἰ ῃγοηθα ἴογενον," Ο δεβονδῇ, 
ΤῊΥ ἰῃγοηθ ἰ8 ἴσοι ζϑηθγδίϊοη ἴο ζϑηθγδαιοῃ. 

153 7. 64., [86 Εδδογαϊ θα. 
τὸ δὲ 7, 6., τοὺ Βανῖης ΒΩ {16 ἴο ἴδ ἰαπὰ οὗ 17.) οἰδίθγῃϑ, ᾿γ σηυβὺ ρυγοῦδδο ΟὟγ τνδίοσγ. 
5 δὲ (ὐοττοοίίης ἔννο βογὶ Ὀ8} ΘΥΤΟΙΞ. 
οὔθ ΤῊ] νβ. 18 ὁῦβουγθ. [Ὁ 18 ποῦ οἶθαγ τ βοίδον ἰδ τοΐογθησο ἰβ ἴο ἰὴ9 ρϑϑδὺ ὀχρϑγίθηοθ οἵ 19 

πδύϊοη οὐ ὕο 86 ργεϑϑῃῦ [ογίιμ 88 οἵ ἴΠ6 δχὶϊθϑ. ἴῃ 86 δύ. 6856 [Π9 γϑίϑγθῃοθ ἴο Αδδυτγίβ, ψνὩοὮ 
61} πῃ 605- Β.σ., 5 υποχροοσίοά, ΔΙ Βουσἢ ὄνθ ἴῃ ροβύ-οχὶο ᾿ἰογαύυγο Αδδντῖδ οοηϊηυθαὰ ἴο ἄσχυτο 
85 ἰδ)ο χτοϑδὺ ΕἸ ϑίθγῃ ῬοννΟσ. 

Ρ51] Ἐὸγ (Πϊβ ρορυΐϊδῦ ὑγονοτζῦ, οἵ. ζογ. 3139, Ἑ σοῖς. 181, 11 κ5. 225, 242, 
ᾳδ8. ΤΏ τοίογοηοθ τδν Ὀα ἴο {ῃ6 ΒΒΌ. βονθῦῃοῦβ οὐ ὑοῦ 6 ἰοο4] ἰδηάονοτθ. ΟἿἷ. Νοβϑιΐδῃ 8 

τοίογθηοθ ἴο Τοῦ δῇ 845 86 Ατωϊηοηϊΐο ϑανο, Νὰ. 2:3, 
τ89 7, ε., πυἀάρῃ Βοαουΐη δἰΐίβοκβ, ἡ Ὠϊοἢ ἤδνθ ονὸῦ ὈΘΘῺ [δ6 ἴδττοσ οὗ 106 ἰπμερὶίδηίδ οὗ 

Ῥαϊοβδίϊηθ τυύβθη ἴα ἰοοϑὶ σονογηπιθηῖ ἢ85 δου 6 ΔΚ. 
4819 Οἱ, 6150 88. 45,, 102, 
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ῬΡΒΕΑΥΕΗ ΟΕ ΤῊΕ ΒΌΒΥΙΝΟΒΒ ΙΝ ΤῊΕ ΦΌΡΕΑΝ ΟΟΜΜΌΝΙΤΥ 

ΞΟ Ὴν ἀοϑὶ που ἰογχζοῖ τ.ι8 ἴογενοσ, 
Απὰ ἴογβδκο υ8 {686 ὭΔΩΥ ὙΘΔΆΓΒ᾿ 

2 δβοεΐῖογα υ8,} Ο δοβονδῇῃ, δῃά τὸ ν1}} θ6 τοβιογοά; 
Βδηον ΟΡ ἀδΥ8 88 οὗ οἷά. 
50 μαϑὲ ἴδοι σοτηρίεἰεϊν το)θοϊβα ὑ8, 
Ασὶ δου νοσν στό δρδιηϑὶ ὃ ὃ 

825. ΑἍἜ ον δα Ῥαίσίοι δ Μοάϊίδιίοι οἢ ΠΡΒΟΥΒΒΕ 1,οδάδοσϑδὶρ οὗ Ηἶβ Ῥϑορῖϑθ, 

1,811. 3 1 δὰ ἴῃ6 ταδὴ ψῆο μαῖἢ β6θὴ δ] οι οα Ὁ. {86 το οὗ ἢ19 ται. 
Ἐς δὶ ἰϑὰ τὴς δηά οδιιϑοὰ τὰ ἴο γδὶῖκ ἰῃ ἀδνίπθ85, σι ϊδουϊ ᾿ἰσἱ. 
ΟΊ ΓΟΙΥ αραϊηβὶ της Βα μα ἔυγηρα ἢἷ8 Πδπα 4}} ὑμε ἀδγ. 
ἽΜν ἤσβῃ δηά τν βίη μβαῖἢ ἢς νψαβϑιθά; ἢδ δίῃ Ὀγοόΐῖϑῃ τὴν ὈΟΠ68. 
δΑραϊηβὲ της δ6 δῖ θυ} 46 δηα Ἔἐποϊοβοά τὴθ ψ Ὦἢ ὈΙ ΟΓΠ 655" Δ Πα ΘΑΓΪΠ6Β8. 
Ἢς δίῃ πδάδ τηὸ ἴο ἄννο]] ἰῃ ἀδγκ ρίδοςβ, {ὑκὸ ὑμοβο ἰοὴς ἀοδά. 
Ἧς Βεαίῃ να] θα πὸ δρουϊ 80 ἐμαὶ 1 σδπποὶ βμὸ ἔογί; Βα βαῖὶῃ ταδαθ ἤοανΥ 

ΤΩΥ οἢδίη. 
Του ἢ 1 ΟΥΥ δηά οδ}} ἔον μοῖρ, Βα βευςζζαῖ οἷ ΤΩΡ ὈΓΘΥΘΓ. 
Ὴ  μαῖἢ πὶ ]θά υρ τὴν τᾶν τὶζ μονσῃ βίοηθ; ῃῈ μα ὑπ βίδα τὴν ραὶ 8. 

10}Ώ[“α 19 ἴο πη6 88 ἃ Ὀ6δΓ ᾿γἱπς ἰῃ τναὶῖ, 88 ἃ ἰΐοῃ ἴῃ ᾿υγκίηρ οἶδοοβ. 
ἸῊΚς Βδῖἢ τυγηρα 85146 τὴν 8ῖ6 085 δηά τηδηρὶ θα τη6:7 6 δαί τηδάδ τὴ6 ἰοσίοσῃ. 
5Ὴς Βαίῃ θεπὲ μἷ8 θονν, δῃά 86ϊ π16 83 ἃ τ Γκ ἴογ ἴῃ6 ΔΙΓΟΥ͂,. 
᾿ΦΤῊγου ἢ τὴν ν 8}5 ῃῈ ἄγονα βῃδίϊβ, Πα 8015 οὗ 5 40 ΝΟΓ. 
ΤῸ 4} ρϑορίοβς δὶ Ὀθοοιηδ 8 ἀεδγιβίοη, δηά {ποὶγ βοὴ 8}} ὑ86 ἄδν. 
1 Ὴς δίῃ δ|16ἀ τὴς ἰο ὑμα ἔ0}} νι Οἱ τίογπθβϑ; 6 δαὶ βαϊθα τὴς τ ἢ 48]]. 
1}Π μαῖῃ Ὀγοκοη πὰῦ ἰθοὶ τ ἢ σγανεὶ; Βα μα ἢοαρϑαν πὴ ψ ἢ 85}68. 
1 Απά Πα Βαίῃ ἀεοργὶνοα τὴν βου] οὗ {8 ροδος;" Ἱ ἰογροῖ ργοβροσιῖυ, 
ἸΒΑΩΩ 1 5414: “ΜΥ βἰγεησί 15 βοπο, 8η6 ΤΩΥ̓ ΟΡΘ6 ἴῃ δεμβονδὰ. 
17 Ὴ 6 Γοιλο  ὈΓδηςθ" οὗ ταἶπο δ! οἴου δηά τὰν Ὀἰἐζοτη658 15 ψογιωνοοα δά 

84}, 
ἘΜ 58οι] ἀοὶ! δνοὺ γουιθαθοῦ μοι δη4 15 θοννοα ἄονῃ τ πη ΙΩ6. 

5: 850 [86 ὈΒΓΑΙ]οὶ ἰὼ 76᾽. 3118 βηα ἰὴ0 ἀοτηβδηάβ οὗ ἰμθ οοῃίοχί. Ἐδο ΗδΌ. δα β ἐο ἰλεε. 
6.25 Ἐὸγ (86 ργοῦβθ!θ ἀδίθ διὰ οτἰαίῃ οἱ ἰμὲ8 ροβϑθῖη, οἵ. [πἱγοὰ. Ὁ. 20. Τὶ ἐσ τηοποίορτιθ 

Ῥιοδοηΐδ ἃ Ὀγοῦδίϑθιη ἰμ 8. 8180 διγίϑοβ ἰὼ σοῃηῃϑοίίοῃ τι ἢ τβῶν 088. οὗ ἴδ) 9 Ῥπαίίον. Οθ8 ὑδ6 Ἀλπραι δδεα 
δροδὶς ἴον Εἰτγηθδὶ οὐ ἴοσ ἷ8 Ὡϑιοαῦ 8 ρογίσγαϊ ἰῃ ἰμ δτβὶ ραγὺ οἵ 88 ροϑῖὼ 882 ζζϑην ροὶῃ δ 
οὗ οοπίδοῖ τιῖτδ 186 ϑυδοτίησς ϑογνβδοῦ οἵ δοδονδὰ ἰπ 18. 42-53 οὐ οἱ Ρβ. 22. ΑΒ ἴῃ ἰδοδο ἔδιδαν 
διδϑαζου, ἴ86 Ρἱοίυτο οὗ δυδοτίης 5 δυροτδῶνο δηὰ ὑγηβοθη δ ἰμδὺ οἵ [Π6 ογαϊμδγν ἱπαϊνιά μα]. 
{ ἰ6. 8Ὼ ἘΡιοτος οἵ 5τμ.61᾽5 ττοϑϑ 'π [86 γοϑδατβ ἑοϊοὐγίηρ 886 Β.ο. [{ἀνὸ ἰοἰϊον ἴλ6 ϑγγ. δηὰ οογίδί ἢ 

ΗφςΌ. ΜΒ5. οὗ "4 186 σοηνϊοίίοη ατονβ ἴπδῦ γγ ἤδνθ Ὦθγθ 8 οοἰϊθοϊνο ἀοβογιρίζομ οἱ [886 πδίϊοῃ' 8 
ΨΟΙΒ, ἰηΐο ψίοΒ [80 Ροοῦ μΒα8 σσόονϑὴ [89 τοδυ 8 οὗ 18. οὐγῃ οὐβογνϑίίοη δηὰ Ῥθιβοῃβὶ Θχρογίθῃοθ. 
Αὐ οογίδι ροϊηΐβ ΒΘ ὕυγῃβ Ὀγόβοβοσ, 85 ἴῃ 129. δηά δοῖβ ἰογί σογίαίη ἐυσπάδβγηθοῦδὶ δβρίὶ γι 0.8] 
ἀγα ϊὴθ Ὁ ταῦθ ῬΟΥΤΟΡ δηὰ ἩΠΒΟΙΩ 088. [}π 490-47 μο ἰδτονθ οδ΄ 186 ἰηαϊνϊάυδιὶ ἔοττη οὗ δα άγθδϑ 
δηὰ ΒρΘδ 5 ἰο δῃὰ ἴῃ Ὀθμδ] οἵ [88 πδώοῃ. ΤΘ ροόϑῖχ οοῃίδί ῃϑ ΔΩ Ῥδββαβθθ οὗ στοδὺῦ ᾿ἰύθγα σῦν 
δοὰ δρίτί 8] Ὀοδυΐν. 

ΕΣ 1μΔι., σαὶ. ΤῊΘ οχδοὶ τωϑϑδηΐης οἵ ἐμϊβ νβ, ἰ8. ποὺ οογίδίῃ. Μδὴν πουϊὰ τονΐϑο ἔυπάδ- 
τοθοῖδ]ν. 

γ8!}1 7. 6.. οδττγίης οὐ (80 βχυγο οἵ ἃ τανϑηουδβ ψἱ]ὰ Ὀθδϑῦ. 
815 7, 6. Βαἴἐδ ἴγοταῃι πἷβ αυϊνοτ. ΤὨΪΒ 18 ἃ σμαγβοίδσ σία Η Ὁ. ἰάϊοτα. 

431} 80 Οκ. Ηδρ., ἐλου λαδί. Τὰι., λ6 λαϊδλ᾿ οαιιοὰ γὴν δοιιὶ (ἴ, 4., ταῦ) ἐο γεὐεοί Ῥϑαὺθ (Ὁ 
εὐεἰ [ατεὶ 

4319 Ῥυποίυδίίης ἐ86 Ηδφῦ. 5:1 ΒῈ}Ὺ αἰ οτθαιν ἐμδὰ ἰπ 86 ὑγαάϊοηδὶ ἰοχὺ πμὶοὰ τοϑὰβ 

81] 

φ' 



ὈΙΆΟΕΒ ΟΥΕΕ ΤῊΝ ΒΑΙῈΝ ΝΑΤΙΟΝ 

ΤΉ 5Ὁ 1 ΓΘ08}} ἴο πιϊπά; ἱΒογοίογο 1 βανὸ Βορϑ: 
5.7 μον} 8 ἰον!ηρ τ Ππ|65965 40 ποὶ ο6886,5 ἴογ {Π6Ὺ ΠΘνΟΓ [δ]. 
5}η}5 τηθγοὶθβϑ ΔΙῸ ΠΟῚ ΘΥΘΣΥ ΠΟΓΏΪΠΖ; στοδὶ 15 154 δὶ Ὁ} 658. 
Ἧ1 5514,5 “δεονδῇ 8 ταῦ ρΡογίΐϊοη; ἰμογοίογο ψ1}}  πορα 'ῃ Ὠϊμλ.᾿ 
ΒΘ Πον ΔῈ ἰ8 βοοά ἴο ἰδοβα γγῇο ψὶϊ ἴογ ἢΐπι, ἴο οῃμδί σῖο βθοκοῖ δἷπι. 

3610 19 σοοά αυοῦν ἴο Βορα ἔον {με βαϊναίίζοη οὗ δε βονδῆ. 
271 18 σοοά ἔογ ἃ τηδῃ {Ππαὶ μα Ὀδδγ {μ6 ψόΐα πῃ ἢἰ8 γοιυῖῃ. 
381 οἱ Ὠϊτη 81} δἰοπα δῃά δ βἰ]δηΐ, ἤθη δοβονδὰ μδίἢ ἰδαὶά τ Ροη ἢ ΐπλ. 
39] οἱ πὰ ρΡυΐ ἷβ του ἰῃ {με ἀυδὶ;Ξ ρεσοθδηοθ ἔῃ γα πὰδὺ 6 ΠΟΡΘ. 
801.εἴ Ὠϊτὰ ζῖνα ἷβ οἤθοῖς ἰο {86 ϑιηϊΐζογ; ἰοῖ ῃἴτη θ6 Δ]16α τῖϊὰ Γορτόδοῖ, 
δΙῸΡ {ῃ6 1,οτὰ ψ|}} ποὶ οδϑὶ ο ἔογενογ {π6 ΟΠ] ἄγη οὗ τχθη.Ὁ 
δ ͵ἾΓΗΟυ ἢ δα στίανα, ἢ6 Ὑ{11 πανο ΘΟ ρ 58:0 δοοοσάϊηα ἰο ἴΠ6 σγοδίμθβϑ οὗ 

ἢϊα ἰον: πη κἰ ΠΠπ688, 
Δ ΕῸΓ μα ἀοἱῃ ποὶ ψ]]Πηρὶ γἱ δ Ποῖ μοσ στίονα τηδηκίηά. 

ἩΤΉ6 ΟΥΌΒὨησ ὑπ6ογ ἰοοὶ οὗ 41} ἰῃ8 ὈΓΒΟΠ ΓΒ οὗ ϑασίῃ, 
ΤῊ 5 ττοϑης οὗ {πὸ τἰρηῖβ οὗ 8 ᾿ηδη Ὀοίογε ἴῃς ΑἸσαΣ συ, 
ΤῊ 6 ΞΡ ΓΕ ΠΡ ἃ τηδῃ ἴῃ 15 οδυδα, ἀοίἢ ἰμ6 1,ογά ποῖ 86ὲ ἢ 
ΙΎ,Ὴο 15 ἢ ἐμδὶ 881, δπὰ 1ἰἴ 15, βοῇ {δ6 1,ογὰ οοτμμτηδηάδιῃ 1ἴ ποῖ ἢ 
δ ευϊ οὗ δα πιουΐὰ οὗ {86 ΑἸπα ἢν ἀοίῃ ἔμογα ποῖ σοπηα 6Ν]}} 8η4 μοοά ἢ 
δ )ν Βῃουϊά 8 τηογίδ] σοσαρί δίῃ, ἃ τδῃ ἴοσ ὑπ 6 ρυμἰβῃτηθηΐ οὗ ἢ]5 81}8 ὃ 

ΦἹ οἱ 9 ΒΕΔΙΓΟἢ 8π4 ἰγὺ Οὐ 8 Υ5, δῃηἀ ἴυγῃ αραὶη ἴο δεβονδᾷ. 
11 οἴ ὦ {τ οἷν μοαγίϑ' σι ον μαπα58 ἴο αοά ἰπ {πὸ Βοδνθ 8. 
ΦΙΎγε ἢδνα ἰγϑδηβατοββοά δη4 ἤδνα το ]]6ἀ; ἰμοιυι μαϑὲ ποῖ ραγάοποϑά. 
ΦΤΏΒου Βαϑὶ νϑὶ θα ἐπ ν ἔδοα ἰπ στδίι; ἰμου μιαϑὲ 8]αῖη ψὶϊβουΐ ᾿ΙΥ. 
ΦΤΉου ᾿ιδβὶ οονογοά ὑμυβοὶῖ τ ἃ οἰουά, ἐμαὶ πο ῥγαγογ οου]ὰ ρ885 [σου δῆ. 
Δ ΤΏοι Πμαϑὲ τη8646 8 8η οἰἶβοουγίης δπὰ γοΐυβα ἰπ [Ππ τηϊάϑὲ οὗ {π6 ΡθορΐἝβ. 
4641] Οὔγ Θῃθι 68 ανα οροποα {πον του 5 ψ146 ἀραϊπδὲ υ.8. 
4 Ἴ ΟΙΤΟΡ δηα ἀ6ϑἰγυοῖ ἢ δΓῈ ἸΡΟῚ 08, ἀδναβίδιοη δηά συΐη.᾽ 

ΔΘ ΜΠ Ἶη6 να τυ ἀονῃ ὙΊ βίγοδιβ οὗ νναΐοσ, ἴου ἰῃ6 στϑοῖς οὗ των ῥθορΐο, 
ΔΓ 1ὴ6 ογ6 ΡΟῸΓΒ ἀονγῃ ὑπμοδδϑιηρὶν, πνίϊμουΐ ΔῺΥ γοϑρίϊο, 
ΟΓ70}}} δοβόονδὰ ἰοοῖκ ἄονη δηα μθμο]ά τὴν βοῦγοὸν ἴγοιη ἤθδνθῃ, 
δ ῸΓΣ με δὐὔοοϊεϊ ἢ τὴν βου], θθοϑυβε οὗ με νγοβθβ οὗ πὶν οἱϊγ.ἷ 
ΣΤΉΘν μαναὰ Ὠυηϊθα τὴς ᾿|ἰΚα ἃ διγά; {86 ν ψΟ δ.6 τλϊηθ Θῃμθιηΐθ5 τ ουΐ σδι186, 
ΒΤ] [ῃ6 ἀυησθοι πον πᾶνα οὐ ΟἹ τὴν ἰἴἶο, δηα ἢδᾶνα οδϑὲ ἃ βίοῃθ Προ τηρ. ἢ 

8π ΤὮο ἐλ τοίοτϑ ἴο [86 διδίδιηθηΐϊ τοκδσγάϊης σοῆονδἢ ΒΒ κοοάποδα ὑμδὺ ἔοϊ]οντα. 
1 Ἢ ἀρ ὕω ΜΒ, , βυσ., δὰ Ταῖς. 

6 
δὴ τς Α ἐπι τὰς ἀοπίγογνίης [86 τοοῖσθ, Ὧ85 ἑεισοὰἀποσα ἔλθ Ἰοησογ ἰάϊοτη, τὴν δομὶ δαϊδ,, ἱ. 4.. 

ΣΩΥ͂ 
1350. 1μι., δου, οαυϊναἰοοὺ ἴο (86 ΕἰΏ4.. 056 ΟΥ Ῥέγϑοη 
ε35 1, 6., Ὀθέΐον δυτωθ]α Ὠἷδ Ῥτίάθ ἴο ἐὴο ετουῃὰ οΓ 81 ὲβ ταου τὰ πὴῖὰ ἀυδὲ (δὰ δβρδδὶς σοϑϑῃ 

ἔν οἵ ιὐοίοναθ Β Ῥζγονίάθῃοο. 
1 ΤῺ τηθϑῖσο δηὰ ἴθ Ῥδγβ οὶ ἰὼ 88 ἱπαϊοσδίθ ἐμαὶ ἃ πογὰ οὐ ἔνο 88 Ὀθθῃ ἀτορροὰ ουῦ οὗ 

489 ἐκῦ ὑνθιοα τρυσὶ τουδὶ ἦν ἀλρΡΙθα, 

)34: 50 "ἀΐ ̓πγτι ἀφ τας ΗδΡ., λδατί. 
κ8ει: ΤΗΐδ νβ. Ὧ88 βυβεγοὰ Ὀβα]ν ἴῃ ἰγβηϑγηϊδαίοη. ΤῈ ΗθΌ. τοδὰβ αἱ ἐλ6 ἀαωρλίογε α πιψ 

ΤΒ6 τοοορβίσυσίου κίνθη δον ἰ8 οἷν σομῃ͵οοΐατγαὶ. 
131. 6., οδϑδῦ ζΩ96, ᾿Ξ Φοσοσηΐδῃ, ἰηῖο 5 ἀυσημθου ἰο αἶα. 

δ 



Α ΦΕΎΤΙΒΗ ῬΑΤΕΙΟΤ ΒΒ ΜΕΘΙΤΑΤΙΟΝ 

 αἴοιβ βονοά ΟΥΟΓ τὴν μοδά; 1864, “1 διὰ ἰοβὶ. 
67 (4154 οἡ (ἢν πϑηιθ, Ο δεμονδῖ, ἔγσοσα {μ6 ἰοννεϑὶ ἀυπβθοῃ. 
ΤΉου Ποδγάδϑὶ τὴν νοΐϊοα; οὗ οἰοϑα ποὶ ἔπη θδγῖο ἴο ΓΩΥ̓ ΟΥΥ 
Όη ἰῃς ἄδγ ἰμδὶ 1 ο] 16 ὑρου ἰμθ6 μου ἀγονοδὲ ἤθδγ; που βδιἀβὲ, " ΕΘΆΓ 

ποῖ. 
80 Τροχά, δου ἀϊάϑὲ ρ᾽οδα τὰν οδυϑ86:" ἰδοὺ τοαἀθοχηραδὶ τὴν [1ἴ6. 

δ0 Ζεμονδῆ, ἰδοὺ μὰ Βθθὴ τ ΤΟΙ; νἀ ϊοδὶθ ΤΥ οδυ86. 
ΤΉοι; μαϑὶ 86θὴ 481} {θῖν νϑθῆροϑδησα δηά 8}} ἐμοῖς ἀθνίοθβ δρϑίηϑὶ τη6; 

αἼΒου μαϑὶ ποαγὰ ὑμποὶν σοργοόδοῖ, Ο δεβονδῇ, δῃά 8}} ὑδμοὶγ ἀδνὶοοβ αρδὶπϑὶ 
16,9 

ΘΟΤα υἱίογβημοοϑ οὗ τὴν ἴοοϑ, δῃά ὑμποὶγ πα τ ουπ 8 δραὶπϑὶ τ οδο ἢ ἀδΥ. 
ΘΒ ΒοΪ ἃ ἐποὶν δἰ ἀονγῃ δηα ὑμοὶνγ σἰβιηρ ὑρ; 1 δὰ ἰμε οδ]οοϊ οὗ {μεῖς 

ΒΟΉ.» 

ὙΤΏΉου τ] τοραν ἴοι, Ο Φοδονδῇ, ἴορ δες νψοσκ οὗ ποῖνρ ἢδη459. 
ΘΟ ἼΤΏΉου ψ1}Ὁ σῖνα ἴοι ὈἸΣ μά π|688 οὗ νἱβίοη,α (ΠΥ σΓΒ6 ὈΡΟῚ {6 ῃι. 
7 οι! τ ἢ ρυγϑυς ὑμο πηι ἱπ γαῖ δπα ἀσβῖσγου ἴθθι ἔγοσῃ ὑη 66 γ 86 Βοδανθηϑ. ἢ 

τ 3 ἨΘΌ. δά ἰο νιψ ὑγοαίλίπηρ. ΤὮΘ τιϑίσο δὰ ἴδ νδσίδιώουβ οἵ ἔθ ΒΒ. Ιϑανθ {1116 ἀουδὲ 
τυδὺ (ῃϊ5 ἐπ αὶ Ἰαΐογ ἱπιθγροϊδιίοη. 

8838 Τ ἰς., ἐλου αἰάεὲ ρ»ἱοαὰ ἰδμ6 οαιι86 ο πὶν δομΐ; Ὀυὺ δομΐ ὮΘΓΘ, 85 ΜΙ» ὅι ΤΩΘΘῺΒ ῬὮΒνΒὶο8] 119. 
οϑει ΤΏΘ τοροιϊοο οἱ 86 βϑῖωθ βοοομὰ ἃ τοοσωΐον ἴῃ 40. δὲ 8 ῬΓοΟΌΔΡ ᾿ δὺο ἴο 8 ΒΟΣΙΌΔΙ ΟΥΤΟΣ, 

αὐάνν τ ἱξ πρᾶν δανθ ἐπγμὸν ΤπΙΓΟΟΒΟΘΟ ἐπ 100 οεγἰχί αὶ ἴον 089 δ81|εθ οὗ θυ ρῃαἷδὶμ 
, ΒΟΏ58 οὗ ΤΟ ΚΟΥ 

ᾳ 85 11 διτπάτ688 οἩἨἁ ̓ δατί ; Ὀὰυὺ ὮΘΙΘ, 85 υδυδῖϊν, 089 Βοαεὺ ΒΙΒΗΟΝ το ἔον τηϑῃΐδὶ ρόννοσ. 
8.9 80 δογίδίῃ Οἷς, ΜΗ. ΗδΌ. δὲὰβ ὦ ὦ “]ελοναλ, ἀοδιτονίης ἰδ9 σο διὰ ἀϊτοοΐηοδ οὗ 8 



ΠἰαΠΖθα Ὁ. (Ὡοοσίο 



ΞΟΝΟΒΚ ΟΕ ΤΟΝῈ ΑΝῸ ΜΑΒΕΙΑΘΕ 

Ι. Α ΒΟΥΑΙ, ΜΑΒΕΙΑΘΟΕ ΘΟΝΕ 

Ρᾳ. 45 

Π. Α ΟΟἸΙΖΞΕΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝΤΕΈ-ΝΤΙΡΤΙΑΙ, ΒΟΝΟΒ 

54. οὗ 5.5. 13.:-.-88 

ΠῚ. ΨΕΌΌΙΝΟ-ΘΟΝΟΒ 

54. οὗ 5,48. 8.8". 





ΘΟΝΟΒ ΟΕ ΤΟΥΕ ΑΝῸ ΜΑΒΕΙΑΘΙ͂ 

" 

Α ΒΟΥΑΙ, ΜΑΒΕΙΑΘΟΕ ΘΟΝα 

Ρβ. 45 

826. ΤΏ Κίηρ᾽ 8 Μαγσγίαχο, Ρβ. 45 

Ῥε. 4 'ΜΥ πιϊηά ἴ8 ἱπβρίὶγοά " ψἱὰ 8 μος ἐπδὲ 8 ΒΟΡΪΘ, 
ΑΒ την βοΐ υἱοῦ ΓΥ Ροθιῦ σοποογηίης ἃ Κίης, 
Μῦν ἰοηχυς ͵ἰ8 88 ὑπ ρϑὴ οὗ ἃ βοσῖθε ψ8ο 15 53Κ1}6 4.5 

“Του τὶ βυγραββίηρσίν ἔαὶγ, ϑρονα ἰῃς ΟὨΣ] άγοη οὗ ταθῃ; 
Ονεγ ἰδ [108 δῖ ζγδοα θθϑὴ ρουγοά; 
ΤὨογοίοσε δοβοόονδῇ δ μδὶῃ Ὀ]οβϑοα ἴῃθα ἔογενογ. 

δ0η ἐγ ἐπι ρῇ αἰνὰ ἐγ βυνογά, Ο ἤοσο, 
[πη ΤΥ ΒΡ, μοῦ δη4 τηδ)Ἔϑὶν 3ὸ οἢ, 8η4 Ῥγοβροῦ; 
4Εον ἴδ6 σϑυβο οὗ ἰσυῖῃ δηᾶ τἰσῃῖϊ, γα οη, 
Απά ψοπάογίυ] ἀδοάβ ὑῃν τἰχῖ μαπά ψ}}} βῆονν (866. 

Θοηξ οὗ 'ονο δῃὰ Μαχγείαξο.---Ο(Οἱ., ἴογ σθῆοσαὶ αἰβουδβαίου, [ηὐγοά, Ὀρ. 22-29. 
826 1,δἴου χκοῃογϑίλοηβ ζανθ ἴο ὑ818 08. 8. τηϑδαίδηϊο ἰηοσρυτοιβου, Ὀυξ ἐΐ 15 8) υπτηϊπέδ 6 8 

δσϑιωρὶθ οἵ 8 Ἡθῦσγονν σουτ βοῦς. [Ὁ νν88 ουἹἀθοῦν πτι ὕδη οα {πΠ6 οσσβϑίοῃ οἱ 8, ΤΟΥ 8] τωβγτιίαμθ, 
δὰ 88 ῬΓΟΘΒΟΙΥ γύπα ὉΥ 186 οουγί ροσοὺ Ὠίτ,δ6} ἀυτγίης 86 ρῬυ]1ο [οβελν![ἰο8. [ἢ (86 Κεῖ μαγὺ 
οἵ ὑμ0 ροβπῖ ἴ88 κΚίπρ ἰΒ δἀἀτοδβθα, 3.9, δη ὰ Ὠἷβ ρΘΥΒΟῺ δὶ Ὀθααῦν δὴ Ὀτοῦνοαβ δηὰ {86 Ῥδσιθδῆθῃοα δηὰ 
δρίθησοσς οὗ δὶ ΓΘ Δ ΓΘ ΚΙΟΥΠΠΕΙΥ Ῥοτγίγσαεαγοα. νϑ. " σου; τδὶῃηδ δὴ δ] υδίοῃ ἴο 186 ἀῶ Ὁγίὰθ δὰ ἰβ 
[ο] ον δὰ ἰω [826 δοοσοηὰ 8] οὗ (δ6 τὴ, 101 Ὦν δὴ δύαγοϑδα ἴο ἴδ ᾳφυδϑῶ ἰὼ ψΒοὮ ΠΟΙ πον ἀυεΐοα, 
186 δΒρίοηάογ οὗ Β6Γ δὐζγο δηὰ οὗ δϑγ γαίῃ, δπὰ ἴπ6 ορο ἰδδὲὺ δὴ τθδν δανθ ποῦ]θ οἴἶπρυϊηρ δγθ 
ὩδΙνοὶν Ὀυὶ οοοϊίνοϊν δοὺ ἑογσίβ. ὙὍΤῺΘ ροϑῖὰ ἷ8 ἰηίσοάυοθα Όν δὴ αἰδθογείθ οχογάϊυσω, ', ΒΙΟὴ ἰδ 
ἀουθί1658 ὑγροὶ οἵ Ηδθῦτον οουτγί . Βιχοδαν οἰδθογαίθ ἰδιτοἀυοίοτα αγὸ ἑουπὰ δὲ ἴδ6 Ὀοαὶη- 
πἰηφ οἱ ἴδ τονδὶ Βαδίδασωη οσγβοὶθβ ἰὴ Νυ. 245 δπὰ δἰδο ἰῃ 1 βϑδιω. 24:3, ΤΏ δίσωοδβρδοσγο οἵ ἐδὶβ 

. 18 Θυ] ον (δαὶ οὗ [ὴ6 Ἰονουβ ἀδνβ Ὀοίοτθ 80 Βενϊοηΐδη οχιῖϊα. Ἔβουγας Ἡ ἰηϊθ Ὦ ΤΩΝ 
ΕΣ βᾶνθ Ὀθθῃ σϑαυϊαγὶν δυδρ δῇ του 8] γτηδγτίασϑθ, ἔμοτο ἰβ {160 ἀουδὺ ἰδδὺ 84 ἀδβηΐθ τδοτηθ δυά 
οσοδδίοι ἡγε Οὐ αἰ 8 }}ν τὰ ἴΠ6 ροϑῖ δ ταὶ. 10 18, οἵ Θουγδθ, ροϑαὶ Ὁ]6 ΟὨΪΥ σου θοϊΌΓΑΙΪν ἴἰο ἰάθη εν 
{86 κίηρ δαάγοδβεα, Αϑ Βγίψαβ 885 ροϊηϊϑὰ ουὖῦἱ (Ρε8., 1, “ὁ 885), [6 ἀεθογιροῃ οἵ πο Κίῃκᾳ ἰῃ 
8.ὁ βὲα ΓΟΙΩΔΙΚΑΌΪΥ νν 6}} 56 8δυ, (86 τδυσίοῦ το ὑπδδθδίμοα δἷ8 βιυνογὰ ἴῃ Ὀδμ δ] οὗ {8μ6 ἔτυθ ψνοσβῆΐρ 
οὗ Ζοβονβδῆ, τἱὐῦὰ 88 ονῃ τἰχμὶ μΒαπὰ τἱογοθὰ ὑπο Βοαγί οὗ μἰα ἴοοβ, δπὰ ὮὉΡν ἃ ϑβδογίδα οἵ Ὀοϊὰ δοίβ 
ΘΕ Ὁ] 56 Ὠἰσαβο οὐ ἰΠ6 Τσοτθ οὗ πογίδοσι ἴϑστϑοὶ. Τδ6 τοίθγθῃοθ ὕο ἔϑουψ Ῥαΐασξε ἰῃ ὃ ροϊηΐϑ 
αἷδο ἴο ἴπ6 πογίμογῃ Κἰησάοτα δηα ἴο {Π6 ἀδνδ οἱ ον ΑΒδΌ, νἢο, δοοογαϊης ἰο 1 Καχβ. 2239 Βταὶ 
ΤΟΔΙΘα δυο ἢ 8 δίγυσΐυτο. Ατηρ 8180, ἰὼ δὶθ ἀδϑηυποίβειουῃ οἱ οομα ΠΟ. ἴῃ Ππογίμοσ [βγϑοὶ, δρῃδι- 
ΘΟ 8]1υἀδ5 ἴῃ 65, " ἴο {π6 δἰησίησ οὗ ΒοῃαΒ---ὈΓΟΌΒΟΪΥ δἰγηλδν ἴο [6 ργοϑοηῦ ομϑ---ἰο ἐλα ἀασοοπιρανῖ- 
πιετι 0 πιμδίοαὶ ἱπείγιτηδηίδ. [11 ἰ8 Ῥοβδὶ 6 (μδὺ {818 Ὦντηη ΨΜ88 δυτρ ἰδύθγ, δὖ ὑπ6 πηδγγίασθ οἱ βοϊὴθ 
κίηρ οἵ Φυά δῇ, 85, ἔοῦ ὀχϑιωρίο, 97}0ϑ18}. 86 ἀφδβοσί ρου οὗ {86 Κίης ἰ6 ἀου Ὀύ1]6 55 ἀπο ἴῃ ῥϑγὶ ἴο 88 
Ὀαιγοιίο ἱτηβαιηδιίου πὰ δά υϊδίάοῃ τυ ἢ δγο ργοσηϊπθηξ ἴῃ 6 οουτὶ δοηϑ8 δῃηὰ ἰὼ ἰδ6 τουδὶ ροσ- 
γαῖα τ[δὺ αν οοΐὴθ ἀοόνῃ ἔγοσα 086 οουχῦ ροοῖδ δῃὰ δγιδὶδβ οὗ διοίθης Εχυρὶ δὰ Βαν)ουΐα. 

64δι Τ| ϊ., ἐδ αδἰγ. 
θ4δ1 1,10.. τοοΐτιρ τὴν τογζ. 
ο4δι1 ΟἵἹἁ Ἑκτα 76. Ἐετα . .. α δβογίδα εἰκι θὰ ἴπ ἰδ ἴα. 
ἀ 4δῖ Ἡοῦ., Οσά. 

87 

Ἐχοτ- 



Οουμπδοὶ 
ἴο 186 
αυθθῶ 

Α ΒΟΥΑΙ, ΜΑΒΕΙΑΘΕ ΒΟΝᾺ 

σ͵ΉΪη6 ΔΙΤΟν 8 Δ1Ὸ 5Π8ΓΡ ἴῃ μα δοαγίβ οἵ ἱμ6 Κἰηρ᾿Β ἴοοϑβ," 
Ο Βογο,ΐ υπάδϑγ {πθ6 Ὡδ 1018 5}.4]] [4}}. 

ΤῊ ν ἰῃγοποξ ψν}}} βἰδηα ἴογενοῦ δηα δνοσ. 
ΤΈα βοορίγα οὗ ἢν ἀοτηϊηΐοη 15 8 βοορίγο οὗ στ βηϊθουβη688. 
Του Ἰονεοβὶ {δα τσὶ, δηα Παϊοϑὶ το κο ἢ 688, 
Τμογοΐοσε δοθονδῃὴ ἴἢγ αοαὐ Βαϑὶ δῃοϊηϊοά ἰΠθ6 
ἿὟΝΙὮ οἱ! οὗ ]ΟΥ ἀῦονς ἣν [οἰ οννβ, 
ΒΕ Το ἴῃ γ μαγιηθηΐβ τυττἢ, δη 4 δἰοθβ δηα οδϑϑἷα, 
τοῖα ᾿ΝΟΣΥ ρΡδ 8668 ἰδ τηιὶςο οὗ βίσίηρβ ἀο σῃΐ ἴΠθ6. 
Ῥδυρἢηῦῖογϑ οὗ Κίηρ8 δγὸ διηοης ἰδγ 76 γοἶβ, 
Αἱ τὰν γἰχεὶ βαηά βίδπάδι ἰμ6 αυθοϑη ἴῃ οϊά οὗ Ορ ΐγ. 

100 ἀδυσῃῖον, θᾶ δηά 8566 δῃὰ φῖνα δϑγ, 
Ἐογχροὶ ἴῃ γ ρϑορὶς δῃά ἰῃς ἤουϑε οὗ ἐῃν ἔδίδογ, 

ἘΒῸΡ 86 Κιηρ ἰοηοὶῃ ὄνογ ἴον ἴῃ ν Ὀοδυΐγ; 
Το Ηἷπι 6 βυβ]εοῖ, ἴον δα ᾿ἱπάθϑα ἰ8 ἰῇ ἰογά. 
ΝΠ δ αἰ ἴῃς ἀδυρῆϊοτβ οὗ Ἶνγτα 5881} ἀο Ὠοπιασο,; 
ΤὨΟ τομοβὶ οὗ 86 πδιίϊοηβ ν1}} οουγὶ ἰῃν ἴδοο. 

Ἵ7ῃ 411} Ποὺ αἴογν ὑῃ6 Κη 5 ἀδυρῆϊον 18 νη, 
Ἦδσι οἰοϊίης 18 ᾿ηπυγουσμὶ τι ῥγοοίουβ ρσοϊά. 

Ἀ7η οι γοϊἀογοα μαγιηθηΐβ 58ὴ6 18 Ὀσουρς ἴο μα ᾿ς; 
ΤΊ πιδι θη ἴῃ ΠΟΡ ἰγϑ1}, ΠΟ ΘΟΙΩΡΒΠΙΟΉΒ, δα Ὀγουρπὶ ἰῃ ἴο Πογιῖ 
70 Ποὺ ἴον γα Ὀγουῃϊ ἰῃ ἢ ρἰδά 658 δηα το]οϊοϊηρ, 
Τηΐο ἴμ6 ραΐδος οἵ ὑμῈ Κιπᾷ {πον δῖ ἰοά. 

15Γ0 {6 ῥΐαοο οὗ ὑῃν ἔδίμοῦβ δ ν ΠΥ 8005 βυςοοοα, 
ΤὨτγουρδουῖ ὑμ6 ἰδηά μου τ]ὰ πλάκα ἐμ θῖη ῥγίποςϑ. 

171 ψ11}} σδυβα τ ἤδη ἴο Ὀ6 τοιῃθι ογοα ἴογ 81} αροεϑ8,} 
ΤΒογοίοσο πδ.] 08 588} Ὀγαὶβα ἴπθ6 ἴὑγανυοῦ δπα βνϑγ. 

455) 1 ἴ86 ΗΘΌ. [89 αδὲ ἔδγοθ ψνοσὰβ βδνθ Ὀθϑῃ ἰγδηβίοστοα ὑὸ (86 ϑηὰ οὗ (86 νϑ., θυϊ 186 
οοηίεχὺ τοαυΐτο5 (Βοῖν τοϑίογδαίίου ἰο ὑδμοῖς Ἰοαίοδὶ βοϊεης. 

[455 80 ΑἸκ. ΤὨΐδ8 πογὰ ἱβ οπιϊιὐθὰ ἴῃ 186 ΗδΌ.. Ῥσορϑοϊν 85 8 τϑδυ]ὶὲ οἵ {8:6 ἄϑῆθσδὶ οοῃηξυδίου 
οὐ (86 ἰοχὶ. Ῥοβδί]ν ἰδῖ8 ᾿δϑὶ ᾿1πθ 8 ἃ βογὶ δὶ οὐάϊθοη. Π 8βο, (ἷ8 νουϊὰ οχρίαϊῃ ἐΐϑ ὑσγοδϑοηΐ 
αὐ εν: Ῥοδϊοη ἰὼ τὴς ἱδχί 

δι Ηοῦ., Οοά; Ὀυϊ (86 τς ἰδ (86 οπθ δά ἀγοδοοά. Ὁ οττοῦ οἰϑδῦὶν οσαπὶ Ὀϑοϑυβδθ ὙΏΘΩ ἃ 
ἰαΐοσ δῖοι ϑμβαροά ελοναὴ ἰο Οοἀ ἢ ταϊδίοοϊκ [86 πἰταΐαν ἩθΌ. πογὰδ υἱὲ δε δπὰ υἹολοναλ. 

. Οοα; Ὀυὶ ἐμΐδι ἰδ ἀυ8 τ 186 οαϊίος το ομδησοαὰ ἴδ6 οτἰαίηδὶ, .;ελοναλ. 
Ἰάδι Βον ρα 186 ΟΚ. Ἡοῦ 
)4δι1 Βο Οἷς. ΤῊΘ Ηϑῦ. ἐπ ὍΝ ἕως οοττυρί. 
κ4δι. 50 (86 Μϑ5. δυρροτίϑα ὮὉν ὑδο οοῃίοσὶ, ΗΘΆ,, ἰο ἐῪλδα. 
14511 Τιι,, ροπεταξϊοτδ. 
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ϑᾳ. οὗ 565. 131-88 

827. ΤΏ Βει θ᾽ 8 Ῥγοίδσίδίοη οὗ Ηοσ ἴοόνο δηά οὗ Ηοσς Ὠοθϑῖσο ἰο Β6 τὸ δος 
Ιονϑσ, ὅς. οἵ ὅμβ. 11. 

ϑᾳ. οἵ 53.,8. 1 1, ἰ Ὠ1πλ5 [κ|59 της τὶ {86 [κ89659 οὗ 15 τοι ἢ» 
ἘῚὸγ ἢν ἴονα ἰβ θοϊζογ ἔπ8η τ ]ῃ6. 
ΤΉ πα οἰηἰτηθηϊβ ανα ἃ σοοῦΐϊν ἔσαρτδησα, 
ΤῊΥ ἤδῖηο 8 85 8 οἰπίτηθηΐ ρουτγοά ουῖ; 
ἸΤμογοίοσε ἀο ὑμδ τ᾽ 465 ἰονα ἰπθ6. 

4 γδν τη6. [Αἰϊοῃάδη8] : ε ν}}} τυ δίϊζογ ἰἢθαϑ. 
[Βεϊ 46]: Βείησν τη6, Ο Κίηρ, ἱπῖο ἐγ ομδηιθοΓβ. 
[Αἰϊεπάδηῖ8) : Υε ψ}}} θ6 αἰδά δηἋ γο]οϊςοθ ἴῃ ἴῃ 66; 
ὟΥε ν1}} Ἔχίοὶϊ ἔν ἰονε τογε ἰἢδη νυ ἱπο. 
[Βτγ146]: εκ, τ ἀο ὑμον ἰονα {Π66. 

δ δὰ Ὀσγοσχηθά. [Αἰϊοηάδη 5]: Ὗδδ," Ὀυΐ Ἑσοτηεῖν. 
[Βτ46] : Ο ἀδυρηϊεγβ οὗ δογυβδίοιῃ, 1 81 {πΞὸ ἰῃ6 ἐδηΐβ οὗ Κοάδσγ. 
[Αἰϊομάδηῖ8)]: ΝΥ, {κὸ [86 ουγίδ᾽ὶπ8 οὗ ϑοϊοιηοῃ. 
6[Βτ|46] : [οοκΚ ποῖ ὕροη π16, ἴογ 1 δι Ὀγονηθοά, 
Βοοδυβα ὑῃ6 βὰπ ἢ85 Ὀυτηθδα [η6. 
ΜΥ Ὀγοίμοιβ 6 ΔΏΡΤΥ ὙΠ} της, 

ἘΠῚ δ ῳ ογεϑερε αταίτερα ὑκλτ τγν ὑπ τὰ παρ ὙΣ ΌΑΜΤ, ἀρ ο μκίατῖ Πρ ν χανε θευ μένιν μὰν αὐ νοῦ 
πε Ὑ ἢ δῆ 8 ΒΌΡΘτοἶν Ὁ ἀρρς διβν ἢ δυττουπασα ἃ ὃν κεἰ εἰτὶ θη β, ττδο, ἰῃ ἰεθαρίης τὴ 189 
ἀτδζηδίῖο ουδίοῃλα οὗ (86 ΟΒΒΙΩΙ ψΘΟα πα, ΓΘ 68|19 ἐλ ἀσωρλίεγε 07 . ἐαγτωδαΐίοπι, ΒῈ0 ᾿ἰὮΓοννΒ δϑίθ 
186 τόδοῦνο ΜὨϊοδ δδυϊα ἴδ6 τιουνῃ οὗ ονοσν υπροϊτοίμοάα τηδίαθ ἴῃ ἴδο Εδϑδί δηὰ Ῥτοίεδί Βοὸσ ἰονθ 
ἴοτ Βογ ἑυΐυτο Βυδραπὰ. ὙῺΘ δΟθΏΘ Θογγοθροῦαβ νϑγὺ οἰοθεῖν ὕὑο [89 δηΐθ- ὩυρΡΌ18] Ῥαγϑὰθ β8ὸ 
τοοϊιϑὰ ὃν [09 Ὀτὰθ βῃὰ δοσ τ ρας τῷ ἷῃ (86 τηοάθγῃ Ῥαϊοδι πίδη νϑαάϊηρ, 85 στορογίϑα Ὦν 
ἸΏΒΏΩ δηα δῖγεδαν αυοῦθα. Βἰταλ ατῖν ἰὼ 86 ποχῖ βοὴρ ἰδθ τ ἀδατοοσω Ὠλπιβοὶῖ ἴβ 
ἰηϊσοάυοοα. ΤΏΘ οδίοῖ ΤΣ ἼΩΝ 186 ὈΪΌΪοΑ] δὰ 106 τωοάδσῃ δοῦσδ ἰ8 ἰμδὲ ἤοσο, 88 
Τβσουσδουῦ ἰ86 8ᾳ. οἱ ὅκ8., [86 δυΐδογ νὴ τατὸ οεοϊά ν θ85 γββϑα [86 Ὀσγίὰθ 186 οἰδοί ΓΙᾺ 
ἴὴ (μ680 βοθίωϑ ὸ δδνθ 'Ὥοϊ ΠΙΘΙΘ εἰετοο οσα γὐίς κα ῥΕὴλ όκνυς νὰ Ὀυΐ φορυΐδο Ἰονθ-δοῦκϑ ὑδδὲ 
ΓΘΟΔΙῚ] ὑῃ6 δἱταΐ αν ροόϑιῃδ οὗ Δ πσΟο ΠΟΙᾺ διὰ οὗ οδεδὺἷο οἰδθαζογ, ῆο ψτοίθ 1 οἰδδαίο 
Οἷς. ΟἿ. Απίλοὶ. Ῥαϊαϊξίπα, , 160.0 Ὕτυθ, ρυΐο ᾿ἰονθ ἰλοτρ ϑῷ ζδτουσῃ ἰδοσα---ἰὰθ ἰονθ ἰδδὶ 8 
Ὀοϊτοϊδοα Ὀτίάδ6 δῃουϊὰ Ὁτοροτὶν ἔθοὶ ΤΣ Βογ ἰυαΐυτο Βυσδραηὰ. ΤὨο Ῥυγροδο οἵ [δ θ86 ἔννο ορϑῃΐησ 
ἘΟαΡο, Ἀ8.ΩΡ οἰοδιδι ΓΟΙΓΑΙῈ τὰ Ῥοβαὶ ον δυχαοθίδ, τὰ 0 διτν δίκῃ δυο ἢ ἃ ἰονὸ ἰὰ δα Ὠρατί οὗ [89 

4132 (ὐοτίδίη ἰπ δγργοθίοσα σουἹὰ οἤδηρο 86 ΗΘΌ. ἴῃ ὑμῖ8 Ἰΐμθ δὸ 88 ἴο τῆδϊο ἱΐ ὁ αἰγοοὺ δα άσϑδϑβ 
88 ἷῃ {86 δοοοῃηὰ ᾿ἰἴπθ. 10 ἰδ τῶοσθ Ὀδίυγαὶ, βόοννονοσ, ἴο ἰηύδγογεῦ ἰῦ 88 Ὁ 8 δπιὰ ἴο τεβδσὰ ἰΐ δ8 [89 
ρκυβα ἱπάοχ ὑμδὶ [86 Ἰονοῦ 'β Ὡοῦ Ὀγοδοῃὶ δχοορῦ ἰπ ὑπ Βϑαγῦ οὗ (88 Ὀτίάθ. 8,86 ἴθεϊβ δΐβ Ῥγθβϑθῃσθ, 
ἐβρθλ ον Ὁ βίγοησὶν ἰμδαῦ Βδσ ἘΑΑ ὨΘΟΌΓΑΙΙΥ 888 ἔγοτο [86 ἰμἰτὰ ἴο ἴ.06 δϑδοοπὰ Ῥϑύδοῦ ἴῃ 1ὴ6 δι0- 

ἢ Ὧο 8ϑυτ. Ῥοβδίθ!ν (86 ΗϑΌ. ἀξ γῤγαν γα {86 ογἰκίῃαὶ, ἴοσ ἰῦ τοϊδϊῃβ {86 [Εϊγὰ Ῥϑσδοῃ 88 ἰῃ 39. 
416 ΐδην ἱηίογργοίασθ βιβϑὶ οἵ (ῃϊ5 νβ. 10 ἐδὸ Ὁγίάθ, Ὀυὺ ἔδότο 8 δὴ αητηϊσία καθ ]θ 

οἷοσωθοΐ οἵ ϑρα κατ τ δἰ ΟὮ αἰτοησὶν δυσροδὶσ ἰμ6 δοοοηὰ ἢ 8} οὗ ἰ8ο τοῦ ἔνο Ἰῶθϑ οΓῸ δροΐκοιι Ὁν 
ἐδο ἐπα πε μὲς οἱ Τοτιβαίϑιη, ἴο ψἤοτῃ ἴμθ τ ἀθ δάἀάγθδαδοβ μθγ νοσάϑ. Ηδγ τοοάοδῦν δ8 τενθδὶοα 
Κῃτουσδουῦ (Π6 Ὀοοὶς τοημάθτα ἰδ δχοοθαϊη σιν ἀἰβῆου! ὑο οἷδοθ 186 οἱοδίπα δοῃῦθῃοθ 'π δῖ οἱ ὑδ:8θ 
Ἰηοσ ὑροῦὶ μοῦ ᾿'ρ8. οτηθ δοσζωσηδηΐδίοσα, 8 σμΠουϊιν, τονΐδο ἐμὸ ἱδχὺ ἰὼ 86 δοοοῃὰ 
84}1 οἱ (80 δοοοῃὰ ᾿ἴπ δὸ 88 ἴο τοδὰ ϑαίαπια ἱπδίθδα οἵ ϑοίοπιοη 

416 ΤΏΪΕ χοίογοηοο ἴο Βοσ ὑσοίῃογδ ἰδ ἑυτγίμοσ ἡ]υταϊπα θα Ὀγ5 διὰ 83, 

89 
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ΤΠΟΥ πη846 τη6 ΚοΟρΟΡ οὗ ἰδ νἱπονδγαάϑ; 
Βυϊΐ τηῖηα οὐὴ νἱπουαγά 1 δανα ποῖ ἱκορί. 

7 611 παρ, δου ψβοσὰ 1 ἰονο, 
ὝΒοσε δου ἰοθάεϑὶ ἰμγ βοςοκ,' 
Απά τιδκοβὶ 1ἴ γοϑὲ δῇ Ὠοοῃιαο. 
ὙῺΥ τυβὶ 1 6 κὸ ἃ δπάογογε 
Ατοους {δ βοός οὗ ἰδ ν ὀομηγϑ 68 ἢ 

8{ ἰοὺ Κηον ποῖ, Ο ἔαϊγοϑὶ οὗ σψουλθι," 
ἘΠ ]ον ἴῃ ἴδ ἰοοἰβίορβ οὗ ὑῃε βοςκ, 
Απὰά ἐδροὰ ἐν Κιἀ8 ὃν [86 ββερδογαβ᾽ ἰθηΐβ. 

8 28. Ὁϊαίϊοσυς Ὀοΐτγοσδῃ ἰδ6 Βιὶάθ δηά Ηδσδσ Ἰόονοσ, ὅς. οἵ ὅμβ. 1.-2 

8ξ. οἵ 5.3. 1 1 πανε οοιηρδγοά {δμθο, Ο τὴν ἐγίοηά, ἴο δ' βίοοα ἴῃ ῬὭΔγαο ἢ 8 
ομδγοίβ; 

ἸΟΘΤῊν σἤ θα κα γα οοιηοὶν Ἱ Βρδηρἕἶθ8,} ἰδ Ὁ Ὡθοῖς τ 766 }5.1 
ΝΕ ψ1}} πλαῖκο ἰπθα Βρϑηρ]65 οὗ σοὶ, ψ ῖ διυιἀ5 οὗ δίϊνοσ. 

ΎΨΕΣς [86 Κιης 88ἷ οὐ δὶ ἀϊνδηΐ ΓὰΥ ϑρ᾽ Κεπαγὰ δοηΐ ἰογὶ 118 ἔγαζγδηςθ. 
ἸΣ Γν μοϊονθα 15 ἴο τηδ6 8 Ὀυπάϊα οὗ τὰυτγὰ ὑμδὶ ᾿ἰοῖ ἢ Ὀοΐνγθαῃ τὴν Ὀγοδβίβ; 
ΜΜΥ Ρεϊονοὰ 19 ἴο τὰ 8 οἰιιβίοσ οὗ βοῆπα βονγοσβϑο 'ἴπ ἰδ6 νἱηοναγάβ οἵ 

Ἑπροαϊ. 

418 ΤΙ͵ 4., ῬΓΟΌΔΟΌΪ δος οσσῷ Ὀσδυῖν. 
411 Τὴθ οχϑοὺ ἰηϊδγργοίδοη οὗ ἐδ διὰ {89 ἰοἰονίωηρ νβ. ἱβ Ὡοὺ οἷϑδ. Οσίδίῃ ἱηῃύδγ- 

ἴοτβ τοχαγὰ 1 85 Βθοοῦ ,. Τ7δο δου 85 ἃ Ὑδοϊο πρὶν ταὶ ἐδδ κἰΓ] ΒΒ Ἰονοσ τγτὍὧδ ἃ δΒῃ Ὁ Βοσὰ. 
ΘΓ ᾿ττοσὰδ ΔΓῸ Ὀγοῦδοϊν ἰηϊδηάοά ἴο ἘΕΡΓοαυ Β6Γ Ρββαειοῃβίθ ἀδδίτθ ἴο ὃὉ6 πῖῖ Εἷπὰ δ 811} πθα. 

ε1} 80 ϑυτ., ϑντη., δηὰ [,Δὖ. ΤὨϊδ σοδαϊης 15 βυρροτίϑα ΌΓΐ μ6 οοῃϊοχί. ΤΏο ἰγβαϊιομαῖ 
Ηδοῦ, τοδαϊην, νοἰΐδα, ἰδ ἄμα ἴο [86 τηϊδίδικθα οαἰτίου οὗ ἔψχο ἰοϊίοσβ. ΤΏ6 τηϑϑηΐης ονυϊάθοῦν 
5, δου Ι 6 Κοαν τ ψϑηΐοη, κοίηρ ἴγοση βοοῖὶς ἴο βοοὶς ἱῃῃ αυοϑῦ οὗ τῶν ἰονοσ ῖ 

8186 [ ἰ6 ποῦ Θηὐγοὶν οἶϑδσ ῆο υαὐύογϑ ἴ18 ν8. [Ι͂ἢ (80 ᾿ἰχμύῦ οἵ τῃ9 ἱπιπηθαϊδύθὶ ν ὑσοοϑαΐϊης 
οοῃίαχῦ, Ὠοννονοσ, ἰΐζ ἰδ ὑγοῦδοὶν ὅδ. Ὀτγίάο᾽ 5 αὐὐθηἀδβηίδ. 

8. 28 ΤὮΘ δβυδάθῃ σμβηρθ οὗ τηδίσγο ἔγοσῃ 86 ὑγθο ἴο (9 νθ Ὀθδὺ τθδδυσθ τλδὶ Βοῖθ 
ἃ. ὯΔ᾽ ΒΟῺρ Ὀδρίηα. ΤῈ ἴονόσ, ΏΟ ἮΔ8 ΒΡΡΘΙΘΩν δοδϑηῦ ἴγοσα [89 Ὀγθοθαϊΐϊηρ ἀϊδίοσχυα, ΒΡΕδ τε, 
ἀδβουϊ Ὡς 1ἢ ομαγαοιοσ Βα ν Ογίϑηίδὶ γοῖ τοδαγνϑὰ ἰθγσηδ [89 Ὀοδουὶν οὗ δα ὈγΙ6 ἐο 6. ἼἼο-ἀδν 
1:6 ΑτϑΌ ροϑὺ σδϑῃ ὍΔ. Ὧ0 δίαδον ὑσὶ αΐθ ἴο [80 Ὀθαυίλ68 οὗ δἰδ νἱΐϑ (Ὡδη ἴο ᾿Π|κϑὴ Β6Γ ἴο 8 δίδίοὶ 
δἰοθά. Υβ. 12 ἰηϊγοάυ)οθδ 8 οοστοδβρομάϊηρ ὑμγϑθ- π ϑίδησα ἴῃ τ ὶομ 1π6 Ὀτίάθ, ἱῃ ϑχαυϊΐαί εν ἀ6ἷ- 
ἰσαίθ ὑδύσζωδβ, σοδροηᾶδ Ὦν ΦΘΡΟΓΙ ΙΒ ΒΟΥ τοίου ἴο ΒοΥ ἰ8 ἐδ ἴον ΨὮΪΟΩ βὴ6 ομοσίθῃοθ [οσ ΘΓ 
Ἰονοῦ. Τδο ποχὲ δίδῃσβ σου δ} }8 8 αὐ] αἰαίοσυο δρουμάϊης ἰῃ σοῃοτοῖθ γϑῖ [θ᾽ οἱ ζουΒ σουρδῚ- 
δοὴδ ἰῃ νοῦ 086 Ὀτγίάθ ὑγούθδιβ ὑμδὺ δὴ8 ἱβ Ὀυὺ ἃ βίτωρὶ 9 βονοῦ οἱ [86 μἱδίηβ. Ηδγ ἴονὸγ ψὶ ἢ 
τοδίγαϊηῦ---ἰοῦ Ὧ6 801}} οὐὐάτοδϑοα ὮῸΓ δὲ ἢἷβ το γσαύμοῦ ἤδη Ὀτι46---Ὀυσ τὶ ἢ τδυνϑι ουβ ζο οὶ ἐν, 
ἀδοίδγοα ἐπὶ δώ τς ΔΏΘ 8 Ὀυῦ ἃ δἰγαρὶα ρϑϑδβδδηΐ κχὶγὶ δῇ ἰ8 ἔδ  τῆογτο Ὀδδυί τ} ἴπδη Ποῖ διἱθηἀδηΐ 
ἐτιοηβ διὰ ἰμδὺ 8βῆθ ἱβ νχὸ}} Αἰ θα ἴο δάάογῃ ἰδθ ρϑῖδοθ ἐπ ψϊὶοσἢ (μοῖτ δῃδρδμογά ᾿ἰΐο ἰδ ἴο Ὀ9 δρϑοΐ 
ἴοτ ὑμδὺ ρβίδοα ἰβ [86 αγϑϑηδιναγὰ δηὰ (πο ὈἰΠγϑὰ ἔογοδίθ.Ό Εβορ ἢ ταῦθ δρίῃϑβϑϑ {δ κθθ Ὁ ΔῺ 
ΟΆΓΤΤΙΟΒ ΟἹ ἰδ ὅχυτο οδίϑα Ὁν 186 οἴου. [ἷΙὼ ἴ}8 σοῃποϊυάϊης δίδησαθ (86 τί. ἀοναῖορα {μ9 

ΓΘ οὗ (86 ΒΌΡΪ6 ἴγϑα 8δηα, ψ ἢ τοϑοῦνθ δηὰ ἀδίΐοδον, ΟΧΡΓΟδδο8 ΠῸΓ ΤΏΝΟΒΒ ἴοῦ [886 σομδυτησηδίοῃ 
οἱ {μοὶγ δρργοδοίῃβ τϑγγίααθ, ὙΤμ6 οσοροϊυάίης νϑ. σομίδί 5 {86 τείγαϊῃη (Βτθθ ἰτηθθ ταρϑδίθα ἰῷ 
[1820 Ῥοδῃ, οἵ. 8., δ8, Δῃὰ ϑβαάτγοβοοα 0 ὸσ δἰὐθηἀβηῖβ. [Ι0 ἱβ δνϊἀθηῦν ἱπίθηαθα ἕο δι ρμδδὶσθ 
186 ἱταρογίδῃοοθ οἵ ἰοιυΐης ἴονο στοῦν βροηϊδηθουδὶν τ (δῦ αἰταρ  Ἰοἱν δηα ἔγοϑάοσα οἱ ψβιομ ἰΔ9 
πὰ δηὰ (86 ἔαϊονν ἀδοῦ [δὲ ἰϑαρ ονοὸῦ (86 ροἱδιῃ δῖο ἴθ δύῃ ϑυτηθοὶ. 

οὉ., πιν. 
4110 ῬοΟΒϑΌΪν (9 ΗδΌ. ἰδ ἴο 6 ἰπίοτοτοιίθα ροἱδὶίδ (οὗ Βαὶτ). [{ ἀοδο νυ θοβ (δ δῷ το ἢ τ 5 

βαιϊοποὰ. Τῇδ ποχί ᾿ἰηο, Ὠονόνογ, ἔδνοτα ἴδ6 τοδάϊης ἐρδῦαιοα ΨΏΪΟΝ ῬΟΙ ΆΡ5 σοττοροηάθα ἴο 
489 σοἴῃβ τ διοῦ δ΄ ἸΨΟΓΏ δόγοδα δῦ ἰοσγομβοδὰ δηὰ δϑδηρσίος ἀο ΟἹ διό οὔϑοκϑ Ὁν ἰδ τοῦθ Γῆ 
Ῥαϊοδιϊηίδη Ὀτίαθ. 

Χ110 ΤῊΘ ΗδΌ. ποτὰ ἰδ ἰουμὰ οὐἷν δοτὸ δῃηα ὈσοῦδὈΪν τηθδὴδ δίγἐπησϑ ο7 δεαάδ οἵ οἵ 76 ὧοῖε. 
11}. 1,1., δονιαιλίησ τουπά. ΤὮὨΘ γοίθγθηοθ ἰδ οἱΐδον ἴο ἃ ἐδΌΪθ οἵσ ἃ ἀἰνδῃ. 

1 1}6 ΕΤαστδηΐ ΒΔ βονοσα αγοσίης ἰῃ οἱ υδύογδ, [τὸ αταρθδ.. 
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ΒΙΑΙΌΟΌΕ ΒΕΤΎΕΕΝ ΤῊ ΒΒΙΡΕ ΑΝῸ ΗΕΞΕ ΤΟΡΕΕ 

1 Β 6 ῃο]α ἴδοι δγὶ ἔδὶγ," τὴν ἔσϊοπά, ὑμΐπθ ον 65 δα 88 ἀἄονοβ. 
ἸΕΑΙν γί που, τὰν Ὀοϊονοά 9 δηἀ οὐ σουςὶ 18 στθθη. 
1 ΤῊ 6 ὈδδΙῺΒ οὗ ΟἿἊ ἤου86 δΓ6 σθάδγϑ, ΟΣ ΓΑ ΓΕΓΒ ΟΥ̓́ΡΓ65868. 
21 δῖὰ ἃ ογοουβ βοννογ οὐ ἰδ ρο]δὶπ οὗ ὅθδγοῃ, 8 ΠῚ ̓ν οὗ ἰμ6 νδ]]6γ. 

5.5 ἃ ΠῚ ̓ν διποηᾷβ [ι1831}68 80 ᾿π 664 18 τὴν ἔσθ διθοης ἴμ6 ἀδιρηῖοιβ. 
845 [Π6 ΔΡΡΙ6 ἴγθδθρ διμοῃρβ {Π6 ἴγοοβ οὗ {6 τοοάϑ, 850 18 τῶν Ὀεϊονοα διηοη 

[86 80Ώ8. 

ΟἸΔᾺΪν 1 11 ἰῃ δὶΒ βϑῃβάον, 
Αμὰ ἢΪ8 ἔγυϊὶ 15 βϑνσεοῖϊ ἴο τὴν ἰδβὶθ. 
470 [86 δοιι8ε οὗ ψὶηα ἰοὶ ᾿ἶπὶ ὈΓΙΠΩ Πη6, 
Απὰ ἰοΐ εἰ ῬδῆμοΣ ἀρονα το ὃὈκ6 ἰονθ. 
δϑίδΥ τὴρ τὐ ἢ οΑ Κ65 οὗ ΓΒ 51η5, 
ὙΥ ΔΡΡΙ65 γανῖνα τ βἰγεησίῃ; 
ἘὸῚ 1 δ βι9κΚ Ὀθδθοδυϑβο οἵ ἰονα. 
ἱ μὶᾳ ἰεἶξ απ 6 ὑπάογ ᾿ν Βοδά, 
1, δ15 σσϊ μδηα δι Όγϑοσ τη6. 

Ἴ δά]υγε γου, Ο ἀδιυρῇΐογβ οὗ Φοσγιιβδί τη, 
Βν {μα ψ826}165 οὐ ΌΥ {μδ Βιηἀ5 οὗ με δ6]4, 
Τμδί γα δι}. ποῦ ὉΡ ΠΟΓΡ δύγδίκοῃ ἴονα ὑπ 1 Ρ]6 886. 

8290, Το Βεὶ θ᾽ 5 Βδυγηΐβοθηοαβ οὗ ἃ Εδορηί γ᾽ βὶὶ οὗ Εἶοσ Τόνοσ, ὅς. οἵ 5.5. 2.--ὃὉ 

ὥς. οὗ 5.5.8. 2 ἜΔΥΚ, τὴν Ὀοϊονοα  ΒομοΪά ἢδ σΟμ65, 
ΤΙ δρίης Ὁροη {πὸ τηουπίδἝηβ, ΒΚιρρίηρσ ὕὑροη {πῃ 81118.4 
)Μν Ὀεϊονϑὰ 15 |κὸ ἃ ραζοῖὶϊα οὕ ἃ γοιης διη4. 
ΒοοϊΪά δα βίδηάς Ὀθ ἢ ]ηα οὖν νὑ4}}: 
Νοῦν ἢ6 ἰ8 ἰοοκίηρ ἱπ {86 τυϊπάον, 
ΝΕΣΘΙ οσἴαποα οὐδε Τγουρῇ ἰδ Ἰαςϊοθ. 

ἸΟγΓν ῬθοϊΪονθα βροῖὸο δηῃά βϑϊ] ἃ ἴἰο πιθ, 
“Ἔϊδθ6 ὉΡ, ΤῺΥ δὶγ Ομ θ," 84 σουὴθ δΔΙΎΨΑΥ. 

ΠΈΟΓ, 866, ἴῃς τϊηΐεγ 18 ρϑϑῖ, 
ΤΏ σϑΐη 15 ΟΥ̓ 8 φοῆδ, 
ΤῊ βονοῦβ ΔρΡΡθδγ ου ἴδε οασίῃ, 
ΤὮο {πιο οὗ βἰῃρΊης 18 ΘΟΙΏΘ, 
Απὰά [86 νοΐοα οὗ {86 ἰυγί]ο-ἄονο 5 Ὠοαγά," 

8.116 ἐφλριν ἃ τηϊδίακα οὐ (86 βοῦῖῦθ (06 ψογὰβ δελοίὰά ἰδοὺ αγὶ [αἱ αν ὈθΘΘΏ τοροδιοά 
πῃ ἰὴὸ ΗςΌ. δθὰ ἀοδῖγον ἴἰδ6 τηοῖτο. 

9119 Α8 ἴῃ 15 ἰῃ (ῃ0 Ηδῦ. 186 ἰδουσδὲ οὗ ἐλ ἄσδὺ οἴδυδο 8859 Ὀθθῃ τορϑαιθά: νογὲϊν ἐλοι αγὶ 
ν. 
Ρ22 ΤΏ ἤχυτο οἱ {86 δρρὶθ ἔγϑο, σὰ ἰΐα Ὀδϑυϊυ θονοτα δπὰ [8 σταιθέυ βμδάθ διὰ [8 

αἰ ρούῃ ἔγυϊῦ, 15 οβρθοΐα!!ν ἰδ οϊουΒ. ΤΟ ἤσυτγο ἰδ οατγγθα οὐ ἴῃ ἔδο Βο Πάν οὗ {86 Ὀτίὰθ ψὮΙΟΘῊ 
οἰΐον. 
. Φ426]1015 ἘΡΊΘΌΒΟΙΕ δαὶ {88 ἩΡΩΝ ἔοῦ ΘΙΩΡΒ8.518 ρῬυγροθοῖν οροηθὰ {μΐδ τηοδὲ Ὀδδυϊίίυϊ οἱ βργίησ- 

ὍΤΩΘ βΒοῦρβ νἱτῇ 8 ἰουσ- Ὀοδὺ οουρ]οί. 
29 ΙΒ ἰν τον δὶς ἴμ6 ΗθΌ. 
6210 ΤΏ 1,8. δα ἀβ ν ἄονα ἴῃ {μ6 τοῦ ρατῦ δηὰ {89 ΟΚ. ἴῃ ἐη6 Ἰαὐίον ρατγί οἵ [818 πο. μονὴ 

186 ἰθπάϑῃον ἰο οχσρδῃηὰ ψμίοἢ 85 ὈσοῦδὈ ν ἰθὰ αὶ ἰαύθσ οαΐίος ἰο Ἰμιγοάιοθ πῖν ἰοτο ἔτοτα "δ, ἱπθγθῸν 
ἵγονίης 186 Τα ϑυΓο. 

4212 1, ΟὟ ἰαπὰ 18 αὐ ἀοά. 
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Α ΟΟΙΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝΤΕ-ΝΌΡΤΙΑΙ, ΒΟΝΟΘΒ 

ἹΣΤΉῊς βχίγοα στῖρθῃ8 Ποῦ Ηρ5, 
Απά ἴδδ6 νἱποβα ρχῖνο ἰοσὶ ἢ ὑμποὶγ ἔγαργδηοο. 

Αγῖβο, ΓΩΥ ἰόν, ΤΥ ἴδὶγ Ομ, 8Πἃ ΘΟΠ16 ΔΎΑΥ, 
ΜΟ τὴν ἄονα, ἰῃ δε σόοςκν οἰοἔίβ, ἰπ {μα οονογὶ οὗ {δε οἰ186, 
[καἰ πὸ ὈθμοΪά ἐπ γ σουηΐδηδηοο, ἰοΐ τὴὸ ἢθδΡ ἰδ νοΐος; 
ἘρῚ ϑιυθοῖ 18 ἐγ νοῖσθ δῃά Ὀοδυθέυ! ἢν οουηϊοηδησα. 

ἸδΟδίοῃ ἔοῦ τυ. ἴΠ6 ἔοχοϑ, {με 1116 ἴοχοϑϑ, 
ΤὨδὶ 8ροῖ] μα νἱποναγάβ, ἤθη ΟἿΓ ν᾽ ΠΟΥ ΑΓβ ἃΓα ἴῃ ὈΪΟΟΙΏ.Υ͂ 

1 ΠῚ] ἴῃς ἀν ὈΘοοπ68 οοοϊ, 8η4 [Πα βΒῃδάονβ 66 ΑΙὙΤΑΥ, 
Τυγη, τὴν Ὀεϊονοα, δηά ΡῈ ἴδβου [16 ἃ ψζβϑζεῖὶο, 
Οἵ πκὸ ἃ νουῃᾷ πἰηά ου ἴδε τηουπίδ᾽η οὗ Βρ᾽ 65. 

8 ᾿ἸΒΥ πἰσῃΐ οἢ τὴν 66 [1 βουρᾷὶ Εἶτα σοὶ ἴἶονα; 
Ι[53ουσὶ εἶπ οαγηθϑίϊν, Ὀυὶ 1 ἐουμπά Ὠἴπ ποῖ. Σ 
Ἵ 54]4, “1 πὶ} γἷϑε ον, δη4 ροὸ δροιΐ {86 οἱ, 
[πη {86 5βἰγθεὶβ δηά ἴῃ {πῃ Ὀγοδά ναὺ8 1 ν}}} 566 ῖκς ἴτὰ σοι 1 ἰονα. 
Ι[53ουσῃϊ Βῖπὶ δαγηθϑίν, θυΐ 1 ἰουπαᾶ Βῖτα ποῖ. 
ὅς νδίσδιηοη γῶδο βοὸ δρουΐ ἴδε οἰἵν ἰουπα πη6; 
Το σοι 1 5614, “ϑὅδν γα τὰ σου [1 ἴονο ᾽ν 
41 νᾶβ ουὶ 8 {116 αἴλον 1 ραββοά ἔγοια ἤθη, στη 1 ἰουηά Ἀττι; 
1 μοὶ ἃ Βἴμλ τοι ἴ ἰονο, 8πη64 ψουϊά ποὶ ἰοΐ Ὠϊπ ρο, 

Τμ0}} 1 Ὀγουρσὶ Εἶτ ἴο ΤΥ τοϊμογ᾿ 5 ἤουδ6, ἴο {86 Ομ θογ οὗ ΠοΓ σψῇο 
σΟΠΟΟΙνΘα χη6. 

 δά)υγα γου, Ο ἀδυρζοῦβ οὗ Φογιβδ 6 πη, 
Βν ἰδ6 ρ426 1165 οὐ Ὁν με Ὠϊπά5 οἵ {με Βεἰά, 
Ταδὶ γου 51 ποὺ ὉΡ ποῦ ἀακοη ἴονα ὑπ}}} ἰδ Ρ]6 856. 

521} Α βογίδο μ858 δα ἀϑὰ, ἀδδίγονίηρ [86 τηϑῦγθ, [88 οχρί δηδίοῦν πόογὰβ ἐπ δίοοπι. [18 Ἰδοὶς οὗ 
δυοηϊδοιῖίοδὶ οομηθοίου τι 086 οοπίοχὺ γονθ δ} ἰΐ9 δοοοη ἄβγν ομδγαοΐογ. 

ν 216 ΗἨρΌ. δα Μίν δείουδα 8 πιῖπια, απὰ 1 απὶ ἀΐδ, αϑ ἢ6 [ε6ἀ8 ἀπιοπρ (δε ἰϊϊἴε8. ΤὨΪθ 88 
Ῥτο δον ᾿ἰἱγοαἀυοσοα ίτοτμ 68 ΠΏ οτο ἰὸ δὲδ ταῖδοῦ ἤδη ἰαϊοτστυρίθ (ἢ σοηϊοχί. 

ν 211 Ἠρειογιης ίγοσω ὕ89 ρβγβ}]6ὶ ραβϑαδθ ἰῇ 84, Ηβθ., Βοίλετ. ΓΓὮ1Β ταβκϑθ Ὡ0 Β6Ώ80. 
χϑι ῬοΟδΒΙΌΪν {18 ᾿1η6 τν88 ἰαϊσοἀυοοα Ὦν τηϊδίθὶςο ἔσοπι 3. 
73ι Αἀαϊΐϊηρς ἀΐπι δὰ Ἰοϊπῖησς λίπι δον 1 ἰους (ἰ1., λῖπι ὗοπι τὴν δορὶ ἰουε8) ἴο ἴ[᾽ὴ6 ποχὶ ᾿ἰὴ0 

88 [86 τοῦτο ἀδιηδη δ. 
ε8ι ΒΡ τωϑην (δμ18 αὐ γασγὰ 11) 18 τοαασάθα 88 ἃ δογσίαὶ ασρδηδίοῃ. Οἱ, 81 τὰ πίοι ἰΐ 18 

ΒΟΡδγοηῦν Ἰποορδιδιοῃξ. 
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ΤΗΕ ΑΡΡΕΟΑΓΗ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΙΘΕΟΘΒΟΟΜ 

ΠῚ 

ΨΕΘΌΙΝΟ-ΘΟΝΟΞ 

ϑ'ῳ. οὗ 5.8. 856-81. 

830. Τῆο Αρργοδοῖ οἵ ἰδο Βσείάθετοοσα δῃά Ηἰἷβ ϑγοάάίης Αἀάσεββ ἰο Ηἰβ Βείάθ, 
55. οἵ ὅμβ. 8.-δ' 

ϑᾳ. οἵ 5.8. 8 Υ8ο [5 {8 σοταϊην ὉΡ ἔγοσι πα τ] ἀΘΓΏ 685 Εἰϊκὸ Ρ1Π18γ5 οἵ 
ΒΏΟἾΚΟ, 

Ῥεγίυμιοα τι τσ δηα ἱποθηβο, τ ἢ 4}1} ἴ86 ρονάοιβ οὗ {86 τλογοβδηὶΐ ὃ 
ΒοΒο]ά, ἃ 15 ᾽ς ἰὸν οὗ ϑοϊοιαοι "" 

ἸΘΙχὶν σαν ὙΘΥΤΙΟΥΒ δΓὸ δρουὶ [ἰ, οὗ 6 τυδυτίοῦβ οἵ 1ϑγϑοϊ, 
8411] οὗ {μοὶ δπα}]6 ἰμ6 βιυγογά δπὰ ἃγὸ Ὄχροσὶ ἰῇ ψ8Γγ; 
Ενοεν τηδη μαι ἢΐ8 βυυοσγά ὕὉροη ἢΐβ ἐμ σι, Ὀθοδυβο οὗ θα δἰ πἰδὶ. 
Κίηρ ϑοϊοιμηοη τηδάς πἰπηβοὶ ἢ 8 ραϊδπαυΐη οὗ {Π6 νοοὰ οὗ [βθδποι; 
10ῃ“α τηδάςϑ [158 ρὲ} 18 γ8 οὗ βιϊνογ, 115 θοϊΐζοιαῃ οὗ ροϊὰ, 
118 βεδὶ οὗ ρυσρῖο, 118 τοϊάϑὶ δάοσπϑα τὶ ἰονα. 

π6ο ἔογί, Ο γε ἀδυσπῦίεογβ οὗ δογυβδίοιῃ," δηἃ ὑεμοϊ ἃ Κιης ϑοϊοιμοη, 
Ὑ} τμ6 σγοσσῃ τ Βογοσ τἢ Ηἷ8 ταοΐμοῦ δίῃ ογσονποα Εἴτα ου ἴδε ἀδγ οὗ Η]5 

Θ80ου.588.5 

4 ἸΒ6Π ΠΟ] 4, ἔδου δγὶ ἔαὶν, τὰν ἴονε; ὑθεβοϊά, δου αγὶ ζαὶγ; 
ΤὨϊηΘ οΥ68 δτα {Κα ἄονο8 ρϑοριης ἔγομχ δ ὈΘὨϊπα τὴν νοὶ]. 
ΤῊΝ μιδὶγ 15 85 ἃ Ηοοῖϊς οὗ σοαὶβ ἰμδὶ βίγεοδια ἀόγτηῃ ἴσοα Μουπὲ (ΟἸἸο84.9 

830 ΤὙὨΘ οροϑπίῃρ δίδησβϑ οὗ [πϊ8 δοὴρ ἰπηίγοάυοθ ἐμ Ὀτἀθατοοτα δανδηοίης στ τ} 6 δἰΐθῃ- 
ἀδοῖδ ἴο οἰαίτα ἰδ Ὀγίάθ. [10 ΚΘοΡΙΔΕ ΨῈ 9 Ῥαϊοβδιληΐδη τυϑααϊηρ ουδίοζηδ, ἢθ ἱβ Βροῖζθῃ οἵ 88 Είπῃ 
Βοϊοταοι; δἷδ διἱϑηάδηϊδβ δγὸ ἀδβοσὶ ΔΒ ταὐα ΒῸν ἩΘιτίΟΥΒ με αν ἴο {89 τογϑὶ θοᾶνᾳ : 
ἴα ἱγαδαίπδάου 86 ἰβ οἶδα διά διϊοπάϑα ψἱϊ τονδὶ δρίθμαοσ. [{ ἰβ ποῖ οἶθδγ ψῈο ἰδ ἱπσ ἴῃ (86 
Βεοοῃά δἰδηξα. [ὑ την ῬΟδδΌΪν βανθ Ὀθθῶ 86 ὑγιάθ, Ὀὰῦ τοῦθ ργοῦΘΟΪν ἰῦ 8 (0)6 ῬΘΟρ]θ οὗ 
ΒΟΙΏΘ ΟἿΘ οὗ (86 νοαδαϊηρ-αυθδα Ψ8Ὸ δηδνογοα (86 αποϑίίοη οὗ [86 ρϑθορὶθ δῃὰ οδἹἹϑα ἰδ διύβηιίου 
οὗ 19 ἀαυρδίοτα οἱ 7ογυβαίογω ((ὴ)9 Ὀγί6᾽ 5 δἰἰθηδη 59) ἴο 186 ΔΡΌΣΟ οὗ [86 ὈΠἀθρτγοοσὼ οἱ ἐμὶδ 
᾿ὙΤῚ ἩθΠΟΙΠβ Εν, ΤὮΘ δοθῆθ 158 ον θην Ὀϑίογο (89 Ἀοῖῃθ οὗ {86 Ὀτῖ46 διηὰ ἐμ ΒΟῸΣ 18 ἰῃ ὅμ6 δαὶ ν 
ονθηΐης, τ ἤδη (δ6 Οποηῖδὶ πο ϊησ ἐοδιιν θα 8. 

Τῆο δίδῃσαϑ ὙὩοἢ ἴο! ον τοργοϑοηΐς ἴθ ὈΠαδασζοοση δ Ὀγαΐδο οἵ ἢΐβ Ὀγίάθ. [Ὁ δοστοϑροηὰδ 
ἴο ἴδιο πτοαἱὐῇ οἱ ἴμο Ὀτάθαγοοῖι ἴω {86 τηοάθγῃ Ῥβιοδιἰδη ψοααϊηρα. ὙΤΏΘ ἀεσβοσίρίίοη ἐπ ομαγδο- 
ἐοτϑιοα }]ν οοποτοῖθ δὰ ἰγρίοα!ἷν Οπϑηΐαὶ. [0 Ὀοσίηδ ἘΣ ὰ Ὀταῖδο οἱ 86 Γ ονεβ δῃὰ δαῖτ. Α ἀἄο- 
δοτὶ ρου οὗ μοῦ ὑοῦ ΐν ομαγιὴβ ἰδ ἔοϊϊοννθ. [1 83 ὑλὰ6 ΟἿδ6 οσοβϑίοη θη, ἰῃ {86 δοοίὶδὶ ᾿1ἴ6 οἱ (9 
Ἐλδῖ, δυο ἢ 8 ἀοδογί ρος 88 ἀθοιηθα ὈσΤΟΡΘΥ δηὰ δρρτοργίδίθ. [8 βρίσιῖ, βοννονου, ἱβ οῃαϑδίθ. [ἃ 
δ [οονεαὰ Ὁν 8 μέσην ροθῦο ἢ θὰ ψΒίομ 86 ὈΠάἀδατοοσῃ τοαυοδὶβ (86 Ὀτγίάθ ἴο ἰεαᾶνθ ΒῈΓ 
Βοῖηθ δῃηὰ Ὀδοοὴθ δ18 νυἱΐθ. [{ 15 αισηϊβοδηὶ ἰπαὺ, Μ᾿ ΏΘΓΟΘΒ ἴῃ 41. 7 ὑὴ6 Ὀσἀορσγοοζη οιωρίουβ 85 
ΘΑ ΪοΥ [6 τῆοτο ἔογιηδὶ ἰδθγτὰ “γϊεπαὰ ἴῃ δ ἀγοβαῖηρ ὅδ οὐ]οςὶ οἵ ᾿ἷα αϑοοϊϊζουβ, ἰῃ  δηὰ 19 δα ἴοΣ 
186 βΒγβὶ ἄπιθ υϑ85 [8:6 ἰογτὴ ὑὁγίάθ. Τὸ Ὀτὶαθ ἰδ ἀθβοῦ θα ἀπάογ {86 βαυτο οἱ 8 ΘΏ, ΟΥ̓́Θ 88 ἰῃ 
τηοάθγῃ Αγδαθίο ροοῖγν. [εἴης (86 βαῖὴθ ἤχυτο, διὰ στ στοαὶ ἀοιίσδον, [56 ὈΓΙὰ6 ἰῃ 16 Οχργοθθαβ 
δοῦ νη] σηοθα ὕ0 οπίοῦ ἰπίο [Ὧ8 πηαττίαρο τοϊδιίου. Ὑπὸ δβδοὴρ δηᾶὰβ τῇ 80 δα άγοδ8 ἐο [8:6 Θαϑϑίω- 
δ]οὰ μὐπρολαι Ὀν (89 ὈτγίάδρατοοηΩ. ΤὨΪΒ σοσσοδροῃᾶβ ἴο ὑδ6 τοΐγαϊῃ ἰὼ το [86 Ὀτίάθ δαἀἀγοβϑοα Βοσ 
αἰϊθηαβηΐβ δὺ ἰ.6 σομποϊ βίου οὗ ἴδ φατὶϊοθυ δομϑ. 

4396 ΤΏΉΘ Ὀτονῖν οὗἉ (δἰ5 11πΘ ἰδ ὑσοθβοϊν ἴῃ ογάογ ἴο σηδῖζθ ἐξ σλοσο ἱἰσηργοδεῖνο. 
,Ῥ81:ιὄ Τὸ ΗΘ6Ρ. δα β ἀαμσλίενε οἹ Ζίον, Ὀυὺ 1818 ἀδβίγονβ [8:6 τηθῖγο δῃὰ ἰβ δου θη εἶν ἃ δοῦρα] 

ἀυρ! δία οἵ [86 ἴογτη ἀαωσλίενε ο7 «ετωδαΐοπι, ΜὨϊσςα, ἴῃ [86 ουττοηῖ αἰνίδίοη οὗ [8:8 ν88., 18 σοὩ"- 
προϊοαὰ στ 19 βρη ἰηϊτοαἀυσοὰ ὃν ὕγοπι. 

“81: Ἡοῦ. εὐὰδ ἐπ ἐλα ἀαν οἵ ἰδλε σἰαάπι6ε8 οἿ δὶ δοατί; 
ἀυρ! οί οἵ (6 Ὀγοοθαϊπα ρὮγαϑο ἐπὶ ἰλε ἀαν ο7 δὲξ 

ἀά4ι Βυρρὶνιης [06 νοῦ ἰτρ θὰ Ὁν ἴὴ9 ῥτοροαϊ(ίοη. 
«41: 8. οοτίδίη Ηθὺ. Μ8ῆ8. δὰ Οἷ". ἨἩθΌ., αἰοπρ ἰδλα εἰς οὗἩἨ Μουπὶ Οἰϊοδαα. ΤῺΘ κοκῖδ οἱ Ρδ]6δ- 

ἐἶμθ ΒΓΘ, 88 ἃ Γυ]6, Ὀἱδοῖὶς, δηὰ 80 ροοί δ ὅχυτο ἀσϑοσί θα ἰμ6 Ὀτἀθ᾽ 5 Ὀΐδοϊς, νανίωρς ᾿οοῖκβ. 
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Ὁ ΐ8, ΒοΎΘνΟσ, 18 σοῦ Ὀυξ ἃ δοσῖραὶ 



ΤΏΘ 
Ὀτίθ᾽8 
οορβοηῦ 

ὙΕΘΟΙΝΟ-ΒΟΝΟΒ 

ὅΤῊν ἰδεῖ τὸ {πὸ ἃ Βοοῖς οὗ Βῃογηΐ οὐγθβ σοσωϊης ὕΡ ἔγομι ἔπ γαίης, 
Εν ΓΥ οἱ οὗ νιοὶ Βα ἔν ίη8, πα ποῆο 15 θογοανϑα. 
ΤῊ ν [108 δγὸ 1Κὸ ἃ ἐμπγεδά οὗ βοδηϊεῖ, δηὰ ἐμὴν τηουϊῃ 18 οουμοῖν, 
ΤῊΥ ἴθιυρ 68 δγα {|ὸ 8 ρίθος οὗ ροτιὀοζγαπαῖδξ Ὀθμὶπα ἐἢν νοὶ]. 
ΦΤῊΥ προ 5 π|κὸ 86 ἴονοσ οὗ αν α Ὀυ] ἴου 8 ΔΙΊΛΟΓΥ, 
Οη νῃοἢ δῆς ἃ ἰμβουδαη ὈυςκΚΊεΓβ, 411 ὑμ6 8}16145 οὗ [886 τυδυτίουβ. 
ἡΤῊν ἱποὶ Ὀγθδϑὶβ δὰ {ἰκὸ το ἔδττηβ ὑμδὲ δα ὑν 18 οὗ ἃ 3826]1ς6.} 
ὕΤΒοιυ δγὶ δ᾽ ἰομοῖμοῦ ἔδῖγ, τὰν ἔσθ μα; νετν ἴδουὺ ἀεὶ βροίϊεβ88. 

δύουηα τὶ δ πὰς ἔγουλ 1 ΌβΠοΙ,, Τὰ Ὀγιάο," ἔσομαι 1 Όδβποι, 
τοῖα ἐμα ἴορ οὗ ΑἸδῃδ, τὰν δἰβίογ, ἔσγοτα ἴμ6 ἴορ οὗ βϑϑηὶγ δπὰ Ηοσγιηοῃ, 
τοῖα [μὲ ἀθῃ οὗ ]ίοῃ5, ἔσοιῃ δα πιουπὶ τ ογὸ ἴμ6 ἰθορδγαβ ργον].Ὁ 

ὕΤΒου μαϑὶ οδριυτοά τὴν Βοαγί, Ο ΤΩ δἰβῖοσ, τὰν Ὀγι 65 
ὙΥῈ ομο ρίαδπος οὗ ἐμπῖπο ογοβ, τ ἢ ομα οἰ δίη ομο [ἢν ποοκ.Ρ 

Ἰ0.Η ον ἔδὶν ἰδ ἔθ ν ἴονε, Ο τὴν βἰϑίδσ, τὴν Ὀσιάσ ! 
ον τυςἢ Ροϊΐεγ 15 ἐν ἴονα ἔῆδῃ 116, 
Απά ἔδε ἔγαστγδῃος οὗ ἰμπἰηα οἱΪ8 {μ8ῃ 4}1 Κὶ 415 οὗ 8016 68 ἴ 

1ΤῊν 1108, Ο τὴν Ὀγάθ, ἀσὸρ 88 86 Βοῃπουοοιαῦ, 
ἩοποΥ δῃά τὰκ ἀγα ὑπάον ἰῃν ἴοπσυς; 
Απά {δα 8:16}] οὗ ἐν μαγπιθηὶβ 18 πΚὸ ἴμ6 85π|6}} οὗ 1 θδποῃ. 

12Α σαγάθῃ δηοϊοβοα 18 ΤΩῪ 8:5ἴδγ, τὰν Ὀτιάα; 
Α βρυίης βδυῖϊ ὕΡ, 8 ἰουπίδίη 568]. 

ἸΤῊν βμοοὶβ δὲ ἃ ροιηθζγϑηδίθ ρδγκ, σὶϊ Ργθοῖοιβ ἔγυϊ: 
Ἡδηπα τι} 5Βρ᾿ Κοπδγά ρῥἰδηΐβ, ΒΡ Ἰκοηδταὰ δηα 88 Εἴ γοῃ, 
ΜΟΙ Δ Πλ08 8η4 οἰπηδηιοπ, τὴ 41} ἰγθοϑ οὗ ἔγαῃ ΚΙΏ Θη86, 
ἹΜΜυττὴβ δηα δἰοθϑ, στ 411} ὑμ6 οἰϊοΐ ΒΡ1ς68. 

15 ἐουπῖδιη οὗ 6 σαιυάθῃβ, ἃ ννο ]] οὗ νης ναίθῦϑ, 
Αμπὰ βονίης βίγθδιβ ἔσο [θδποη δγί ἴδοι. 

Ἰδάνψγαϊζα, Ο ποσὶ νἱπά; δη 4 οοτῃθ, δου βουϊὰ; 
ΒΙΊον ὕὑροπ ΤΥ βαγάθπη ὑμδὲ 118 Βρ᾽ς 68 τῆδυ ἔον ουἱ; 
[καἰ Ὧν Ῥοϊονθα δηΐοὺ ἢἷβ σδιάδθῃ, δηὰ οδὶ ἢ15 ὑσοοῖοιιβ ἔγυ 8. 

1421. 8., ῬΘΑΙ͂Υ νἱῖθ, δυτοτλούσίοδὶ, δηὰ οοσωρ]θίθ. 
ε4: ΤΟ Ταίθγθῃοϑ ἰ8 16 ἔδο ἀο!οαῖθ μα ντ ἢ 
Β8άέ Το τοϑϑηϊησ ἰ5 ἐεδμβς Πυμτα ἀουνῶ Τῆο οὐττοηὶ ἰγαηδίαἰίου αἰνθῃ αρονο ἰ8 Ὀδβοὰ 

οἱ ἱταρ] οδιϊομδ οὗ {μα οομίθχί. 86 ΓΟΐθγθῃοθ 18 ὑσοῦδν ἴο ἐδ9 δαὐοτησηθηΐδ πα Θβρϑοῖδν ἴο [86 
ξοϊάδθῃ βρϑηβὶθβ γοίθιτοὰ ἰοὸ ἰῃ 1 

146 Ῥοπβδὶθ]ν ἔιοο, Μ ϊοὮ 18 εἰὐφεδ μόδας ἰῃ (89 ΗΘ6Ὁ., 8 ἀυθ ἴο 8 βοσὶθ8] τορϑε οι. 
148 Ἠδῦ. δα ἀν ισλίοὴὶ 366 ἀπιοπρ ἰδά ἰἰϊε8; Ὀυϊ (818 τλβῖκθΘ ὯΟ 86η86 διά 5, ᾿νιυμουῦ ΓΟαδΟΏΘ ὈΪθ 

ἀουδί, 8. 8ογί 04] ἰπβοσίάουι ἔγσοτωη 2,8. ΤῺΘ δβϑθ βοσίῦθ Ὧ85 ΒΡΡΑΓΘΏΟ ἰπϊτοάιοοα ἔσομαι [29 ΒΒΙῺΘ 
οοπίοχῦ, 211, ἴὴ6 νϑ.: 

ὕει! υ.λ6 ἀαν δε οοοἱ ατπιὰ ἴδε δλαάοιυν 366 ατρα 
1 υἱἱϊ σεῖ πιὸ ἰο ἰδ πιοιιπίαϊπ, ο7 πιμττὴ, ἰο ἐλδ ἔνι α7 [γαπκλὶποετιδα. 

ν 8. 118 [89 πδύιγδὶ βοαυοὶ οἱ δ, Β119 186 ἰπβογύθα νβ. 5 8 ουῦ οἵ Βδτηοην Ὑἰ08 [89 Ὀτίἀθαγοοσμ' 
παν δέοι ἰπ 8, 

κ48 50 Οκ,, Τ1δῖ., δὰ βντ. Οἱ. ν. ΗΘΌ. τορϑαῖϑ υσἱῇ πια. 
148. Τδ νϑ. Ββιυχσοβὶδ {88 δποίϑης ἴογιη οἱ τηδυτίαψο Ὁν οδρίυσθ δηὰ Βιφαϊ. 

ταάϑ Τὶ. ππιοιηΐ 07 ἰδ ἰορορατὰςβ 
54ν Ηρ. τορϑϑίϑ ἑδοι δαδὲ οαριιτοὰ ΓΝ 
ο49 Τὰϊ., ο7 ἐὰν πεοκ; ἵ. α.,. ἢ δῷ μοσζίαοῦ οῃ τὰν [αἷς ποῖ 
»49 Ῥοδβίδὶν ἔμ οτ αἰ παὶ. 

Τλου δαεὶ δαγέιγοὰ πι διοατί, υἱίὰ ὁπ ο7 ἰλῖπιδ δνδ8 
ΤΆοιι καδί οαρέιιτοὰ πὶν Ἀδατὶ υυἱέδλ οπις ελατπι οπὶ ἑὴν ποῖ. 

44:5 Βυρρὶγίης ᾽Ὅλ6 πογὰθ σϑαυϊγοὰ ἴο οοτηρίϑῦθ 86 τωθϑϑυγθ δηὰ ὑδπουσδῦ. 
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ΒΕΙΘΕΘΒΟΟΜῈ ΑΡΡΒΕΩ͂Ξ ΤΟ ΗΙΒ ΒΕΙ͂ΡΕ 

ὄ 1 41 σοπλο ἱπῖο ΠΥ βαγάθῃ, ΓΩΥ 5ϊ:ϑίθγ, τὴν Ὁσιας; 
Ι δνοὸ σζαϊογοα ΤΥ ΤΎΓἢ τ ἢ ΤΥ 8Ρ]ς6, 
Ι᾿δνε δίῃ ΤΥ Βοπουσοιῦ τ] ΤῺ ΒΟΠΟΥ, 
Ι ̓ δνε ἀσυηὶ τὰν πὶπὸ τὴ ΤΥ τὰκ. 
Εδὶ, Ο ἐγιοπ 5: ἀσίηὶς, 
Ὁ ζηἶ δουπαάδηνν, Ο ἔγιθη 8. 

8831, Ὑδοὸ Βτί46᾽8 Ῥγαΐβε οὗ ἴς Βτχίδοργοοσι, ὃς. οἱ ὅ.8. δ:- 6} 

Κᾳ. οἵ 5.5. ὅ Ἴ νὰ δϑίθερ, Ὀυΐ ΤΩ τη γγἃ8 ΑΑ Κα: 
Ἠδεκ! Μὲ Ρεϊονεοά 15 ποςοκιης ! 
[ΗΕ 5414], “Ορβῃ ἴο πηθ, ΠΥ 8: βΐθγ, 
Νν ἔτγϊοηά, Ὧν ἄονβ, την ὑπαεΕ]ςα, 
ΕΓ ΤΥ Βοδα 15 Β|1]|οὰ 1 ον, 
Μῦν Ιοςκ5 νι ἰμ6 ἀτορβ οὗ πὸ πίρῃὶ.᾽ 
[Βυϊ1 5414], Ὺ να ρμυὶ οὐ τὴν ψαγιηθηῖ; 
Ηον 584}}1 ριυϊὶ 1ἴ οἡ ὃ 
1 ἴδνο νδϑῃρα τὼν ἴθεῖ; 
Ηὸον 5}}8]}] 1 801] ἴοι δ᾽ 
4Μν Ῥοεϊονοά ἴοοῖ. 8 βαπὰ διναὺ ἔγομι ἰδ αἴσῃ.’ 
ΤὮοπ τὴν μεοδγὶ τγ88 πηονοα ἴοσ δὶπὶ, 
δ γοβα ὉΡ ἴο ορεῆ ἴο ν Ὀεϊονεα; 
Αμὰ τὴν βαπάβ ἀτορροϑαὰ σι Τὰ νττῇ, 
Αμὰ τν δηροῦα ἢ ᾿ἰαυϊαὰ παγττῇ, 
ὕροι {μα μ8π668 οὗ με ὈοΪϊὶ. 
6 τηνβοὶ οροποϑα ἴο τν Ὀεϊονθα; 
Βυὶ τὴν Ὀοεϊονοά δά ἰυτοαὰ ΤΑΥ͂, νγ88 ζοπΠ6. 
ΜΣ 58οιυϊὶ μὰ ἴδιο τὴς θη ἢ Βροόῖο, 
Ι[ϑ9ουσῃὶ πὲ, Ὀυὶ οουἹὰ ποὶ Βπα ᾿]π|, 
Ι οἈΠ16 Ηἷτπα, Ὀυϊ Β6 ζᾶνθ "6 ΠΟ ΔΏΒΨΟΘΓ. 
ΤΠ νδίοημθη 0 ζοὸ δροιῖὶ {δα οἰἿΥ 
Ἐουμπά πιο, {πε Ὺ βιμοῖδ τη6, ὑ86 Ὺ νψουπαρά πηο; 
Τα Κοοροιβ οὗ {με τν 8115 ἴόοοῖκ ἔγομι πὴθ ΤΥ τηδηΐΐθ. 

 δά͵υτο γοι, Ο ἀδυρμίογβ οὗ Φογυβδί θη, 
1 γε πα τν Ὀεϊονεά, μδη 16}} Εϊπὰ 
Τρδὶ 1 ἱπάθοα δι βιοἷς θθοδυβα οὗ ἰονε 

γηδὶ ἰ9 ὑπ Ὀοϊονοα τόσα ὑμδῃ δηοΐμονγ θεϊονοα, Ο μου ἔαὶγοϑὲ δυλοης 
ΨΟΙΏΘΗ ὃ 

γμαδὶ ἰβ ἴῃ ν Ὀεϊονεα ποσὰ ᾿μ8η δποῖδογ Ὀοϊονοά, ἐμδὲ ἴδοι ἀοβὲ 80 δά )υΓε υ5 ἢ 

831 ΤῊΙΔ δο οομίδίηβ (86 Ὀγά6᾽Β ἱτηραδβαίοποα ἀθβοσρίίοῃ οἵ μδγ Ἰονθ ἴοσ [86 Ὀτίἀθρτοοτῃ 
δηὰ οἱ δἷβ ΡΒ ναὶ σοὔδυστηθ. [1 σοσσοδροηάδ ἔο δ Ὀτίάθατοοπλ Β ἀοδογιρίΐοη οἵ μοῦ σΏΒΓΓΙΩΒ 1π ἐδ6 
Ῥτοοθαϊης βοῦς. [|Κὸ (86 αἰ πιῦασ δοὺς ἴῃ 235-85, 1 ἷδ ἴῃ ΡῈ 8. τηοδοϊοσιθ. [8 ορ)ϑοοῦ ἰδ αν θη] 
ἴο ἱπαϊοδῖο (μλ9 ἰπ θηδίν οὗ ἴμ6 Ιονο νοῦ ὈΌΓΩΒ ἴῃ ΠΟΙ ἤρατὶ. Ηοσ ἀδδογὶρἐίου οὗ μοῦ ἰονοῦ ψϊο 
(οἰ!οννθ 'ἰ8 ὑσονοκϑαὰ Ὁν [86 αυοδίίζου οὗ μοτ δὐθηάδηῖβ. ΤῊθ Ὀτἀϑαγοοτῃ ἀο88 ἢοῦ δὉ 1 ΡΘΓΒΟΏ 
ἐπ 18 δοὺς Ὁ} (ὴ6 οἷοθθὸ. Αδ ἢ [29 βοοοηᾶ δος, 25- 36, 586 8 ΔΙοπιθ ἢ ΘΓ αὐϊδηαδηίδ ἢ ἢ Οδ6 
ῬΓΌΘΘΏΟΘ ΘΓ ἔγδοϊς οχργούϑίοη οὗ δῦ ἴονθ ἰβ δρργοργίδίο.υ. ὙΏ16 Ὧοσ οομογοῖο ἀσδβογι ρου οὗ 86 
ῬὈΥΒΙοΆ1 ὁμαγβοίδγιδιίοβ οὗ [86 Ὀγίἀθστοοσω ἀοθ8 ποῦ δρρϑαὶ ἴο Ῥ ϑδίθγῃ ἰαϑδίϑ, ἰ0 15 ᾿ποσουβὮν σμδϑὺθ 
δηᾶ ἐυ}} οὗ ΟΥϑηῖδὶ οὔατα. 

δι 1Δι΄, λοίο οὗ ἴμ9 ἀοοτς [γουκὰ το οὔσ σοδορϑὰ ἰο εἰ δ ἰδιοδ. 
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ἩἙοΐίταϊη 



Ηστ ἀο- 
κοτὶρ- 
τἰοη 
οὗ δὶ8 
ΘΌΒΓΣΩΒ 

Ἐδοοι 

ἰοηάβηῦβ 

ἩΗατ 

ΕΘΌΙΝΟ-ΒΟΝΟΒ 

τ] νυν Ῥοϊονρά 15 ἀδΖ2Ζ)ης 8δηἀ τιάαν, ἀ 5} συ 5Π6 4 δηγοηρ ἴθη ὑπουβδηά; 
ΠῊ:5 Ποδά 15 Βποϑὶ ψο]ά, ῃἰβ Ἰος κα γὸ" ὈΪΘΟΙ 85 ἃ γάνϑῃ, 
3ῃ!}5 ογϑϑ 8Γ6 {πκὸ ἀονοβ θοϑίἀδ ἰῃς βἴγθδιηϑν οὗ ννδῖίϑσ, 
ΥΑΒμοα τ} τα ]]κ, τυ 6}} 86εἰ, δπα ἔν}} ογρϑά." 

1}. οὔθ 8 διὸ ἃ Ρϑὰά οὗ βρίοθ."; Ῥ8η1κ5 οὗ βυθοῦ βου 5;" 

Η!5 1105 δὰ 11168, ἀγσορρίηρ [αυἱὰ τὰν ττῇ. 
ΜΗ;:9 μδπά5 δγὲὸ τίηρβ οὗ σο]ὰ 5οὶ σι Ὀογυϊ, 
ΗῚ8 ῬΟΑΥ ἰ8 ἱνοσν σοῦ ονογ δι ἃ τυ ἢ ΒΔΡΡΈὮΙΓΘ6Β. 

18ῃ1:5 ἰορ8 ΔΓ6 τηδῦῦϊα Ὁ: 18 γ5, βοῖὶ ὉΡΟ᾿ ροϊάδῃ βοοκοίβ. 
Η8 ΔρΡρδδγδποθ ἰ8 πὸ [ρῦβποῃ, Ὄχοο]θηὶ 88 [86 σρ 85. 

10Η5 τοῦτ 18 τηοϑὶ βυνθοῖ; γοα δα ἰ8 δἰ ἴοροῖμοῦ ἰοόνεῖνυ. 
ΤΙ 15 τὰν Ὀοϊονοά, πα ὑ}}5 18 τὴν ἔγίοπα, Ο ἀδυσπῦογβ οὗ δογυβδ θη. 

6 ὙΠΟ ν ἰ5 ἵν Ὀοϊονοα σοπο, Ο ἴδοι ἔαγοϑὶ δος οτηθη ἢ 
ὙΥΒΕΙΒΟΥ δῖ τῃν Ὀοϊονοϑά ἰὐυγηοά, ἰμδὶ 6 ΔΥ 8661 δῖτπλ ψιϊ ὑΠ66 ὃ 

ΞΜΥ Ροεϊονϑά 18 ζοῆθ ἀονῃ ἴο ἢϊ8 ζαγάδρη, ἴο ὑπ6 Ὀ6645 οὗ ΒρΊς68, 
ΤΙ ογάογ ἰμδὶ ἢδ τηϑὺ ἴδοά ἰπ {π6 σᾶγάθῃϑ, δα ποῦ ψαῦμογ [1168. 
81 Τὴν οϊονϑα ̓β δηά τὰν Ὀοϊονοα 15 Πλ]Πη6, 88 Βα ἴδ6 5 διβοης [δ6 11168. 

δ 82. Ῥγαῖβα οὗ [86 Βτγίδε δῃά Ηοσ Ῥυδὶς Ανοναΐ οὗ Ηοσ ἴονο, 5... οἵ ὅΐωβ. 64ι-8: 

δᾳ. οἵ 5.5. 6 Ἴδου δγὶ ἴαϊγ, Ο τὴν ἔγϊοπμα, 85 ΤΊγΖζϑῃ ἢ τ 
ΟὐΟμΠΊΟΙν 85 δογιιβδθπι, ζογιὶ 4 0]6 885 δ ὉΓΙΩΥ ΜΙ ὈΔΠΠΟ6Γ8 
ΤΏΡ ΔΔΥ ἴΠ]Π6 ΟΥ̓́65 ἴγοΙ Πη6, ἴογ ΠΟῪ Ο80186 Π16 ΔΙΑ. 
ΤῊΣ ΑΙγ ἰ8 88 ἃ όοοκ οὗ ρσοδὶβ ἱμδὶ βἴγοδιῃ ἄόσῃ ἔγοια Μουπὲὶ (ΟἸἸοδά.» 
ΤΥ ἰθοῖῃ ἀγὸ |κὸ ἃ Ηοοϊκ οὗ Ββογῃ οὐγοθβϑ, ψν ἰοἢ σοπλα ὉΡ ἔγοπι {86 γνδϑῃ]ηΐ, 
ἘΝΟΓΥ οπα οὗ νη το ἢ Βαῖ ἐν ]η5, δημα πόμα 18 θεγεανοά. 
ΤΥ ἴθι ρ 68 ἃγὸ {Κα ἃ ρίθοθ οὗ ροιποσγδηδία Ὀδῃϊηα ἐμ γ νοὶ]. 
ΒΘΟΪΟΙΟἢ δα 5ἰχὶν αὐθοηβ 8δ8πα εἰσηϊν σοποιθ]η 685." 
ϑ)γν ἄἀονο, ᾿ν υπάρεβ]εά, ἰ5 θυΐϊ οπο 
5816 18 {86 ΟὨΪΥ οπα οὗ Βοῦ τιοίβογ, {μ6 ἍἽμοῖσα οπο οὗ ἢοσ ψῆο οσα ΠΟΥ. 

5δ᾽᾽. ΤὭΘ Ηοῦ. οὐ ἃ ἀουδί[υ] τνοτὰ ἀδυδ}ν ὑγαηβ᾽αιοα δυδὴν, Ὀυὺ ἰὺ 18 ῬΓΟΌΘΌΪΥν ΒΘΟΟΠΑΆΓΥ. 
4512 ΤΏΘ οδχϑοῦ τηθδηίηρς οὗ [89 ΗΘΌ. 68. ποῦ Κπονῃ. ὙΤΒΘ ἰὑγϑῃβίϑιοη 18 Ὀαδοὰ οὐ ἰδ6 τοοῦ 

τοϑδηίΐηρβ οἱ ἰδ ΗδΡ. τψογαδ. 
Ὁ56ῚΣ Τιῖ., δαίδατη. 
υϑδ!6. 1,0., ἐλ Ταγελ᾽ϑβἧ δίοτιο. 
ν 516 Οἵ, γον βϑίηρ (86 ὑθχὺ Βα μοἶν, Βελοϊὰ ἠδ δ. 
8. 32 ΤὨΪΒ βοης, οὨθῆν ἀδνοίθα ἴο ἃ ἀοβογρίίοη οὗ 88 οἤδσιηϑ οἵ (Π6 Ὀτγίάθ, δοστεβροῃβ ἴο 

ἐδ ργϑοραΐηρ ἀθβογιρύοη οἱ ὅμ6 Ὀσἀθστοο. 45 ἴῃ {86 ἐμίτὰ ϑοης, 356-581, ὑπ6 Ὀτίἀσατοοτα δανβδποοα 
πῃ Τϑϑ8] βίβδίθ, βΒο ἢον [ἢ 6 Ὀγίαθ δάνδηοθ. 886 5 Βτβ βάασα ὃν {86 Ὀγίάδατοοω. Τδα ορϑη- 
ἴῃς Βίϑῃζϑα ἱδ ἌΓΚΟΥ 8 συρηραὶς οὗ ἰῆθ Ὀτιἀοστγοοτ Β ὑγαῖϑο οὗ ὑῆθ ὑτίαθ ἱὰ 41-51, Ῥοβδβιοὶν 10 15 
ΒΟΟΟΠΟΒΙΥ, 8π6 ἰδἢ6 οτσίηδὶ δος, ἴΚκαὸ 8: 6 σοτγοϑροπάϊης οἱ ἰῃ 356-11, Βδαδ ἩΤΓ 4 αυοϑιίοι οὗ 189 
ΒΒΒΟΙ θα μυοδίθ. Ηστο ἰλ6 Ὀγιάθ νυ! θην ρρθατβ Ὀοίογο ὅμ6 κυοδίβ, οἰδαὰ ἴω 84}} Ὠ9τ βῃηδθγνυ, δῃὰ 
Ῥοβδι ον Ὀγβηαἰϑηϊης 8 βιυοσά, 68 ἰῷ 86 σΟΓΓΟΒΌΟΠαΙΩΩ δοθπα 'ἰπ [Ὧ6 τηοάσγῃ δϑαδί-:ογάδη τ ϑαάϊης 
οογθιῆοην, ϑηὰ ἀβποθθ, 116 ΠΟῪ ομδηῦ ΘΓ ΟΠΔΓΙΩΒ. [Ὁ ἰ8 εἰρη βοδηὶ ἐμδῦ [86 τϑιηδυκαοὶν ἔγθθ 
ἀδεοπ ρου οὗ μοῦ Ῥμγβίοδὶ Ὀθϑαῖν ἴῃ 7)-Ὁ θασίηβ ὉΠ Π6Γ θοῦ πὰ οοῃοϊ68 νὴ 8 ΓΟίθγθ 69 ὅ0 ΠΟΤ 
ὮΣΘΕΒΒΘΒ, ἴῃ ΨΒΙΊΘΒ ὑηθ Κίηρ, ἱ. 6., Ππ6 Ὀτγίἀθρτοοτω, ἰ8 Βεϊὰ οαρνθο. ΤὨθ Ὀτίοξ ἀἰδίοσυθ θθύνϑθῃ (ἢ 8 
Ὀγίάδασγοοῖηῃ δηὰ ὑτίάθ δὐ ὑπ ϑηᾶ δρρδγθητὶν οοποϊάοβ ἴη6 ρυὈ]ο τ᾿ οα αἰ ης σογοπλοῦν. ᾿ 

χθ' ΤΊΓΣΔΗ, ἴοσ αὶ Ὀὑτίοί τη δὐΐογ (86 ἀραϊῃ οἱ ϑοϊοπιοη, (86 σαρὶΐδὶ οὗ ποείδογη βγϑοὶ, 18 
ῬΓΟΌΔΟΙν ἴο Ὀ6 ἰἀοποβοα ἢ ἐμ πιοάδγη Τοαδίγ, ὑνγοῖνθ σ 168 ποτ μοδδὺ οὗ βαχιδγῖὶδ. [ὑ βιίοοὰ 
ΟἹ 8 Θομτηδηάίης δοϊχῦ ἰὴ ἴῃ6 τα ϑὺ οἱ ἔοι 0116 Β οἰ α 8. 

γθδ Ἑὸγ ἰδ δᾶτηϑο ἤχκυτο, οἷ. 41. 2, 
461 ΟἹ. 43, ὩΣ 
4653 ΕΌΙ ον Βυαάς (Κοπιπι. 32) ἴῃ ΒΓΠΘΒΟΙ ΠΝ {Π6 ἰοχὺ ἴῃ ὑπο ᾿ἰχῃΐ οὗ 811,:ΑΑἩἍἔ δοῦῖ δ ἔβγα δ 

στ ὍὉΠη6 Βιαιϊοτηδηΐ ἰὴ 1 μϑ. 118 ἰμαὐ Βοϊοτμοη μαὰ 700 νῖνοϑ δὰ 800 οοῃουδίηοδ ἢ85 δα ἀρὰ απα 
οἱἰγρῖπδ υἱίλομὶ πυπιδατ. 
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ΒΒΕΙΘΕΟΒΟΟΜῈ ΡΒΑΙ͂ΒΕ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΒΕΙ͂ῸΕ 

ΤῊο ἀδυρσῃίοιϑ οὗ δογυβδίθιαῦ 58} ΠῸΥ δηα οδ θὰ μοῦ ὈΪ65564; 
δδ, {6 αυδοηβ δηα ἴπ6 σΟΠΟῸ Ἶη65, ἔΠ6Ὺ ΠΠ ΚΟ ΎΤ86 ᾿σαϑοαὰ Πθγ. 

ἸΟΌΤΉΟ ἰ8 886 ἐπὶ Ιοοἶΐκ5 ἔοστὶ ἢ 85 μ6 τηογηϊην, ἴαὶν 85 τ: 6 πο, 
ΟἸεδγ 85 ἴῃ βυπ, [οστα 80 ]6 ἃ8 8 δΥταν ΙΓ ῬΘΏΠΟΙΒ ἢ 

11 νοὶ ἀονῃ ἰπῖο ἴμ6 ζαγάοη οὗ πυὶβ ἴο 866 86 ζγϑθῃ ρἰδηΐβ οὗ ἴῃ νδ]]ον, 
Τὸ 58εε 1 [μ6 νἱπεβ ψεγε Ὀυδαϊΐηρ δηὰ {μ6 ροπιεστδηδῖεβ ΕΓ ἴῃ βονγασ. 

ἸΒείοσβ 1 νγᾶβ δΎΔΓΘ, τῶν ἀεβῖγα ραϊ πῖθ βϑβίἀα ἰμε Ἵμβαγίοίβ οὗ ἴδε ὑγίποβ." ". 

ἸΨΤΌγση, ἴυγη, Ο Θμυ]ατητοῖῖο, ἃ {μδὶ τὸ τηδὺ ἴοοῖ ὕροῦ ἰδ66. 

ΝΕΥ ν1}} γε ἰοοῖ ὑροὺ ἴμ6 Θμυ διηλτῖοθ, 85 ὉΡΟῦ ἃ τπϑγίϊδ] ἄδηοο 9 

Ὑ Ιου Ῥοδυϊἔι τὸ τῃ ν ἴθοῖϊ ἴῃ βδη 815, Ο ὑγίποθ᾿ β ἀδυρῃῖοε 
ΤΥ τουπακοα {δ 5}}8 ἃσγε {Κὸ 7θνγοὶβ, {μ6 ογοδιϊοι οὗ ἃ τρδϑῖθῦ μδπά. 
5ΤῊν Ὀοβοι ἰβ ἃ τουπα σολ]οῖ, ἴῃ ἡ ΕΙΟὮ πο ταϊηρὶοὰ τὶπα 18 θη. ηζ. 
ΤῊΝ ὈΟΩΥ 8 Ποδρ οὗ νβοδὶ ἰοπορα δρουῖ τι 111168. 
᾽ν Ὀγεοδϑὶβ δῖὸ θοῇ {πὸ ἔνο ἔδνιβ, ἴῃ 6 ἔν] 8 οὗ ἃ 4826]]6. 
4ΤῊΥ ποοῖκ 15 πκὸ ἃ ἴονχοῦ οὗ ἱνογυ;ΐ ἴδν μοδά [16 (γι ;ε 
ΤὨΐϊηΘ ΟΥ68 88 {6 ροοΐβ 'η Ηδβῆθομ, ὈΥ πὸ μαῖο οὗ ΒαιμγαὈΐτα; 
ΤῊΣ ποβα 18 {πκὸ ἴπ6 ἴονεσ οὗ [βθαποη ψ ΒΟ ἢ ἰοοκβ ἰοναγαὰ Πδηιδϑουβ. 
ὕΤῊΥ Βιαῖγῇ 18 κὸ ρυσρίο; 86 Κίηρ 15 Βοὶ ἃ οδρεϊνα ἴῃ 118 ἰγοββ68. 

ον ἴαϊν δη ἃ δον ροἰθδβὶης αεὶ ἰβου, Ο Ὀεϊονεά, Ο ἀο! σι] οἱο " 
ΤΤ 8) τὰ γ βἰδίαγα 18 6 8, βία ἴσεθ, δηα ἰδ Ὀγοδϑὶβ πὸ 1ϊ8 οἰ υϑίδγβ. 
6 5εϊ4, 1 νὶ}} οἰ υρ ἰπἴο ἐπα ρϑῖηι ἴγθο, 1 ν1}} ἴδ κα μοϊ]ὰ οὗ 115 Ὀγδαποῖοβ; 
καἰ τὰν Ὀγοδϑὶβ 6 88 οἰ υϑίουβ," δηα ἴῃ6 8:16}} οὗ ἴῃ γν Ὀγθδαίι {πὸ ΔΡΌΪ68, 
ϑΑηἀ4 ἐν τουτὶ πὸ ἴῃς Ὀαοβὲ πίμο, ἰμαὶ αἰ 465 ΟΥ̓ΘΓ ΤΥ 1108 δηά ἰθοὶἢ.,} 

101 ΒοΙοη ἴο τὴν Ὀεϊονεά, 8δπἃ ἢἷ8 ἀθβῖσο 18 ἑουγαγα π]6. 
ἸΟΟμΊ6, ΤΥ Ρεϊονςεά, ἰοΐ υ8 αοὸ ἔοτί," Ἰοῖ υ8 ἰΙοάψε 'ἱπ ἴα ν] ] 65. 

δῸ᾿ ϑυ Ρἰγίῃᾳ α «]εγυξαΐδηι, ἐριθα ὃν ἰδθ οοηίοχὲ δὰ ἀοτηδηπδοὰ Ὦν ἰδ τηθίσο. 
65. Τοὶρ [15 ἷαΒ δἰποσὶ ἔν ΠΡΡΞΕΝΟΥ ὌΠΟΡΕ. Μϑον οσηθηδίϊοοβ ἤδνθ ὉδθῺ δυκβεσιοα 

Ὀυς Ἔν υϑς ἱδ ὑπεῖεν ἐν δρα ΤΟ δῦονυϑ σοϑαϊως ἰ8 οὐίδϊ πὰ δἰτηρὶν Ὁν αἀοἰϊοιίης 6 Ηοῦ. ᾿τογα οοσω- 
τοοηὶν ἐτδιηδ αἱδαὰ τῖν ἰδ. 

ὁ. δ Ηοῦ. εὐ μῷ δἰ φρο ἀρεο ἔωγη; Ὀυὺ ἐμὶφ ἰδ ῬΕΟΡΒΟΥ ἄυο ἰο αἰζἱοχταρῆν, ἔοσς ἰὸ ἀοθοίσουβ ὅθ ἢὶσ 

Ἐπ 216 τοδάϊης ἔνοο οαπὴρ8 ΟΥ ἀφρὸ μὴ ΤὨΘ ΑΉΕΗΝ ἷδ Ἔρραῖεϑῶν τὸ 186 ΣΟὐ Π Ατν ἀδηοοδ (δαὶ 

Ἰ ρϑβαβᾷθ 
ΕΝ κὔδευ ρα γόης ΠΤ ΑΚ ΕΝΝ Ἐπο ν ἰσδιδίοστίησ δ ἩΠοΩ ἰδ ἱποορδίδίδης πὶὶΐ 16 οομιοχί. 

Θ 
575 τω ἢ λαΐγ ο7 ἰὰᾶν λοαά. 
17... 50 ὅγτ. 1ὰϊ., ἀαυιολίεν ο7 ἀοϊέρέε. ΤΏὨσουμἢ ἃ εἰἰαθὺ ογσοσ ἰδ ΗΘΌ. τοϑβ ζὺν ἀοϊτρλέε. 
"" ῬοδδιΪν ἐδιέδ 18 Β60Ὸ 

3 Ἠοῦ. 07 ἐδλ6 νἵπα; δυς ἐιΐφ 88 ῬΓΟΌΔΟΪ, δρροπαοαὰ ΌΥ ἃ βογσίρδο ψῇο ἰδοϊκοὰ σηϑίσιοδὶ 

Ἵ17γυ ΤΉ Ϊα νϑ. ἱβ Ῥγϑούζοδ ἶν απ γβηβί δ] δα ἰΐ δίδηάα. [Ὁ ᾿85 ονἱἀϑηῖν δυδοτοα ἰὴ {τ8}.8- 
τοἰδαΐοηῃ. Το ουὐττοιὶ φέρυτο από τ ἐλαὲ σοείλ ἀοιοη δηιοοίεῖν [ὁΥ πῖν δαϊουθὰ, οἰλαϊΐπρ ἰλτουισὴ (δ6 
ἰΐρε ο7 ἰλοεα ἰδλαὲ αγὰ αεἶδαρ, Ὀυὶδβ ἰδοδο ψόγαεὶ 16 186 τωουϊῇ "Ν Ὧμο Ὀτίάδ: Βυῦ ἐδο Ἰσϑηβίαιοη δηὰ 
ἑηνοσγργοίδ οι ΒΓΘ ΡΟΝ ΑΕ ΥΤ Το Βγει ἘΡδΠ ἰδ ῬΤΟΟΒΡΙΣ 8 ΒΠΌΝ δατίοα. Α εἰϊεδι τονἱαϊοι 
οἵ ἰδο ἰαϊῖον ραγὶ αἷνοδ [86 αῦονϑθ οὗ ἰδ ἴῃ ὙἸἢ (80 τοοδηΐῃς διὰ πιοῖτγο. 

πι 711 ΗΘΌ. (λ6 βεϊὰ; θὰ ἰξ ᾽6 Ἰοοδοὶν οοππθοθὰ στ ΠῊ {89 οοῃίοχὺ δηὰ ὑσοῦθοϊν 8 βογί δὶ 
ὀχρδηδίου. 
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ΜΕΠΌΙΝΟ-ΞΘΟΝΟΒ 

1 οἱ ικ9 σοὶ ὉΡ οαυὶν ἴο ἐπε νἱπουαγάϑ, ἐπδὶ τὸ ΠΥ 866 Ὑ βοῖμοσ ἴδο νἱὶπο δίῃ 
δυαάεά, 

ΒΊΟΣ 118 ὈΪΟβϑοῖὰ 18 ρθη, δηἀ μ6 ροιηοσγαηδίθβ 8Γ ἴῃ βονογ; 
Το 1 ν}}} σῖνο ἴο ἴθ των ἰονε," ἰὅνῃα ὑ.6 τϑη γα κοβὴ σῖνα ἔογι ἢ ἔγα- 

τϑῃςο, 
Απά δἷ οἷιγ ἀοο015 8Γὰ 8]] Κιη 49 οὗ ροοά ἔγυϊ 5, πονν δηὰ οἷά, 
ὝΝΒΙΘΝ 1 μᾶνε ἰδ ἊΡ ἔογ ἴπθϑ, τὴν Ὀεϊοναα. 
8 ἸΟ ἰμαὶ ἴδοι νψογὶ 88 τ Ὀγοίμοσ, ἰμδὶ ϑυςκοα {μ6 Ὀγϑδϑὶβ οὗ τὴν τοίου ! 

ΘΠῃου ἃ 1 Βπὰ ἔμεεὸ νιϊπουΐϊ, 1 που ]α [κ188 {μ66, δὰ ποπο ψουϊὰ ἀ65Ρ186 π|6. 
21] νου ά Ἰοδὰ ἰπθ6 ᾿πΐορ ΤΥ πλοίου 8 μοιβ6, δηὰ 386 σου] ἰηϑίγιοϊ τη6; 

Ι που]ὰ οδυδβε ἰῃθ6 ἴο ἀγηκ οὗ Βρ1 θα ψ πο, οὗ ἰῃ6 }υ1ο6 οὗ ΩΥ Ροπηορσγαμδῖθ. 

41 δά)υγο γου, Ο ἀδυρμῖογβ οὗ δοσυβδίθιῃ, 
Τρδὶ γε 8ι1γ ποῖ ὉΡ ΠΟΥ δ Κοη ἰονα ὑπ] 1ἴ Ρ]6 886. 

8.33. Αγεῖναϊ οὗ [9 Βε4θ δηά Βγίδαδςγοοιι δὲ Τμοὶγ Ηοπιο, ὃς. οὗ ὅ.5. 8... 

Κα. οἵ 5.9. 8 1 ἰΒ {18 ΘΟΙ ἢ ΌΡ ἔσομαι [86 ὙΠ ῸᾺΘΓΏ635, 
1 δηϊης ὕροη Ποῦ Ὀεϊονθα ὅ- 

τ πάον {πὸ δρρὶς ἔγθο 1 δινδκοεποά ἴῃς; 
ΤΏοτο ΤὮῪ τοῖμοῦ 88 ἱπ ὑγανδὶ} τὶ ἢ ὑπ θς, 
ΤΠοτο πγ88 8586 1ῃ ὑγᾶν δὶ! τῆο Ὀογα ἰἢθ6. 

δΡΙΩοα τη6 88 8 8681] ὕροι ἰδν δοαγῖ, 
δεῖ τὴς 88 ἃ 85681-ΓἸηρ" ὉΡοπ [Π]1Π6 ΔΓΤῚ; 
Ἐργ ἴον 15 88 βίγσοηζς 85 ἀδδίβ; 
Φοδίουϑυ 18 88 Ἰγγοβιβὶ]ς 85 ὅ'ῃθοῖ; 
119 ἤδιηθβ ἃγὸ ἢδπιοβ οὗ ὅσο, 
Α νϑγὺ βδπιο οὗ Φοβονδῃ." 
ΤΜΔΩΥ ψϑῖογβ οδηποῖ οχιϊησιυ ἢ ἰονο, 
ΝΟΙΒΟΓ οδη Βοοαβ ὄνοῦ ἄγον 1ἰ. 
ΠῚ ἃ τδη 5βουϊα σίῖνα 4}} ἷβ νοϑ τ ἴογ ἰονο, 
Ης που]ὰ ὃς υἱΐοεν ἀδβρίβθα. 

5712 ΤῊΪΘ Β8]{ Ἰ1ὴ6 8 τοραγαά δα 88 βδσουδγν ΌΥ τδην, Ὀυΐ ἰῦ [ὈΓΩ 8.65 186 παίυγαὶ οοσαρίθγαθηξ 
ἴο 10 ΨΒΙΟῺ ΟἸ ΒΟΥ 56 18 ἰϑοϊδιθα. 

ο712 Μδπάσα 5 Βρροασ ἴο ἢδνο Ὀ6ΘῺ τορατγάρα ὃν [ὴ6 δῃοοίοηϊδ 88 [86 Βντηδοΐβ οὗ ἰονο. 
»Ῥ8: ΗρΌ. δά ὀγίηρ ἰλεε. Το δΌβοῃοα οἵ 6 οομρῃθοῖνο ᾿παϊοαῦδα ὑπδ0 ἰῦ 18 8 Ἰαΐοσ ἰῃδοσγίίϊοῃ. 
482 Α ποτὶ 88 δα ἀϑὰα ἰὼ 86 ΗδΌ., ἔτοια 253, ἰεἰ δἰ λαπὰ δὲ πεν τὴν ᾿εδαά, απαὰ ἀκ τἱρδέ λαπὰ 

ἐπιδταοα πὲ. ἨΪΣα οὈ͵οοὺ 'νὰ8 ροβϑίοὶν ἴο ἰπίογρτοῦ ἴπ6 οὔβουγο νβ. νοῦ ργθοθάθθ. Το βίσωρίο, 
πδίυγαὶ ἰδ ογργθίβδιομ 18, οα [28 ΨΒΟΪ6, 86 ταοβὺ ΘΟ ΒΙΒΘΈΟΥΥ, 

8 33 ΤῊΙΒ βοὴ πιϑγκβ ὑμ6 Θοηδυτηγαβδίίοῃ οὗ 6 ψοααϊης οβσϑηοην: ἴΠ6 οοπάπυοιίίης οὗ [86 
Ὀτγίάθ ἴο ὑπ Βοτδ οὗ μοῦ αΐυγα υβδῦαηαά. ΤΏ6 ροοῖῦ, τυ ἢ σοηϑυτησηδίο ἀγϑγηδίίο αγὶ, 85 οὈ)ϑο ὶδοα 
διὰ ἰπίοτγρογοίβα [18 οΘοποϊυάίης βοὺῦ Ὁ. πιθδῃ8 οἱ 8 αἰδίοχυθ θδίψθεῃ ἢ.6 Ὀγ4θ δῃὰ {86 Ὀγίἀθατοομι. 
ΑΒ ἴῃ 8' δπά 6|)0, 10 ἰ5 ἰαϊγτοἀμοοα ὉΝ 8. φυοδίίοη ταϊβοὰ ὉῪ [86 ρεορίθβ. ΤῊΘ ρονογίυ! ἀοϑογρίίοη οὗ 
ἐγ τιϑγὶ 8} ἴον ἴῃ 8:  νγὰ8 Βρραγθηίιν {86 στηδγγίδσθ οϑίρ υἱΐεγοα Ὁν ὑπ6 Ὀτίαθ 88 δ)6 δῃϊθγθα (86 
Βοπιθ οὗ οσ Ὠυβραπᾶ. [ἢ Ὁτοιθβιϊης ὑπϑὺ 80η6 ῬὴΟΒΘΟΒΒΟΒ {πὲ ρυτὶ ν ἩΕΙσὮ 18 οδϑϑηϊὶαὶ ὑο 8, ἰδ ὑξω] 
Ταδυσίδθ, 5886 αὐοίοβ δ δαγϊ θοῦ οοηνογβδίίοη Ὀθῦνθθῃ 6Γ Ὀτγοΐμοσβ. [}ἢ οοῃοίυδίοῃ 88} 6 ἀθοίαγοθ 
ἐπα 886 ἰ8. ψν6}} οορύθηῦ σεῦ ΒαΤΏΌ]9 116, ὑμουκὰ ἰῦ ἰδ ἰῃ δυγικίπρ οοπίγαδῦ ἴο ἰμ6 βρίθμάος οὗ 8ο]- 
οτμοῦ ΜὨϊοῆ 8α υτηϊϑηῃοα {ῃὴ6 ἱτλδοῦν ἴογ ὕὍἢΠ6 Γτηκτγίασθ ΟΘΓΘΙΏΟΏΙΘΒ. 

τ᾿ 8) ΤἬΘΒΘ ᾿ΐπε8β ἱπάϊοαιθ ἴ88 δρργοδοῖ ἴο [86 Ὠοσηθ οὗ {86 Ὀτίἀθρτοοσω. 
ε89 ΤῊ6 οτἰχί δὶ τᾶν Ὦδνο τοϑα ὀγαοσίοί. ἴῃ ἴδ ὑγϑηβίδίζοῃ 186 ἱσωρ οα νογρα]ὶ ἰάθα ᾿.88 

ΌΘΘΩ 6 ΐ 
ἢ 1]. ε., ἃ αἰνγίπο, ἰγττοαίϑε ὉΪ9 88 η)ο. 
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ΤΗΕ ΒΕΙΡΕῈ ΑΝῸ ΒΕΙΡΕΟΒΟΟΜ ΑἹ ΤἸΒΕΙΗ ΒΟΜΕῈΕ 

86. γε ᾶνὸ ἃ [ἰδ }]6 βἰϑίθγ, δηἃ 586 8849 πὸ Ὀγθδϑίβ; 
ὙΥΒαὶ 5}|4}} γγε ἀο ἴογ οὔ 8:8ἴ6γ 
Ιη {μ6 ἀδὺ ψἤθῃ 886 53841} Ὀ6Ὲ βϑρόΐοϑη ἔογ 
"1586 ὑσονα ἴο 6 ἃ γγ8]], 
γε ν1}} Ου1] 4 ὑροι ΒοῚ ἃ ἰυὐττοὶ οὗ 5] νογ; 
Αμά 1 386 ῥγονε ἴο 6 ἃ (οοσ, 
Ὗγε ν}}} δποῖοβα μοῦ ψῖ ἢ θοδγάβ οὗ οδάδσ.᾽ 

101 8 8. γγὰ]}, δῃηὰ τν Ὀγοδϑὶβ ἴονοιβ; 
Νον 1 8πὶ 88 ὁῃ6 0 [85 ἰοππηάα ρϑδοβ." 

ἸΘΟΪοτήοη δα ἃ νἱπογαγά δὲ Βδδι βδαιηοι; 
Ης Ἰἰεοὶ ουὦδ ἴπΠ6 νἱποναγά ἴο Κθθροῖβ, 
Ἐνεγγόοης ἴον 118 ἔγυϊδ γὰ8 ἴο Ὀτη᾽ 5] νοῦ; 

Βυῖϊ ΤΥ νἱπονδγά, τὶς ἢ 8 ταΐηθ, 15 Ὀοΐοσα π|6. 
Ο ϑοίϊοτωοῃ, ἴδοι! πιαγοβὲ δανο μα ἐμουββηά, 
Αμὰ ἴδποβα ψἢο Καοορ 118 ἔγιιϊῃ ὑνὸ δυμάγεοα! 

ἸΤΉοιυ δαὶ ἀν  ]εϑὺ ἴῃ ὑΠ6 ζαγάθῃϑ, 
Το σου ρδηϊουβ ἤρδγκοη ἴοσ ΠΥ νοϊοα; 
Οδιυβα πὸ ἴο ἤθᾶν 1ἰ. 

ΜΈ ΆΚος Βδβῖθ, τὴν Ῥοϊονοά, 
Απὰ δὲ ἴδοι {πΚὸ ἃ ζ82Ζ6}16 οσ 8 γουῃ δασῖὶ, 
ὕροῃ ἰδὲ τηουπίδὶ8 οὗ 5ρ᾽668. 

819 3. ΟΚ (ΒΒ. ἨΗδοΌ., ἐπ λίδ δυε8. 
νυϑι. ΗθΌ. βααβ α ἐλουδαπά; Ὀμὺ (μ6 δυχχοσὶδ ὑπ|6 ὑχοθδὶο ἀοἱδὶ] οἱ ἃ ἰδύοσ δοσὶθϑ. 
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ΠΙοΠΖθα Ὁ. (ὡοοσίο 



ΤῊΝ ΚΙΝΟΙΥῪ ΑΝῸ ΜΕΒΒΙΑΝΙΓΟ ΡῥΒΑΙΜ5 

Ι. ΡΕΤΙΤΙΟΝΘΒ ΕῸΒ ΤῊΕΒΕ ΚΙΝΟΒ ΜΕΙΕΑΒΕ ΑΝῸ ΒΌΓΓΕΘΘ 

Ῥβ8. 20, 91, 61, 792 

Π. ΤΗΕ ὉΓΙΝΙΝΕῈ ΡΕΒΕΟΜΙΒΕῈΣ ΤῸ ῬΑ ΑΝῸ ΤΟ ΗἸΒ 
ΞΌΓΟΕΒΘΘΟΗΒ 

585. 8917:21, δ, 4, 2. 43.110, 182 

ΠΙ. ΑΒΌΠΕΚ 5 ΟΑΤΗ ΟΕ ΟΕΕΙΟΕ 

Ρε. 101 

ΙΝ. ΤΗΕ ΒΠΠΕ ΟΕ Φ“ΕΗΟΨΝΑΗ ΤΗΒ ὈΙΝΙΝΕ ΚΙΝΕΟ 

Ρβ5. ΦΑ4, 47, 98, 9, 960, 98, 97, 99, 951-δὶ 



ΠἰαΠΖθα Ὁ. (Ὡοοσίο 



ΤΗΕ ΚΙΝΟΙῪ ΑΝῸ ΜΕΘΒΙΑΝΙΟ ῬΡΑΙΜ5, 

Ι 

ῬΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ΤΗΕ ΚΙΝΟΡ ΜΕΙΕΑΒΕ ΑΝῸ ΒΌΟΟΕΗΘ 

Ῥβ85. 40, 91,61, 724 

834, Α ῬΓΑΥ͂ΟΙῚΥ ἴος ν᾽ οίοσΥ οα [86 Ενο οὗ Βεαίἴθ, Ρβ. 20 

Ῥ8. 20 'Μαδαν δοβονδὴ δῆϑνοσ ἴμθα ἴῃ ἰῃ6 ἀδῪ οἱ βἴγεβϑ, 
Μῶν ἰδς ἤδη οἵ {δε οὐ οἵ δοοῦ ρΡτγοϊοοεοὶ [Πθο6. 
ΜδΔν Βα βεη4 ἰδθο μοῖρ ἔγομῃ ἰΠ6 ββῃποίυδλγυ, 
Αμά ἔγοιῃ Ζίοῃ πᾶν δ ϑ8υϑίδίη ἴΠ66. 
αν Πα γοιηθιθοῦ 41} ἢν οογοβὶ -οὐθσί ,5, 
Απὰά δεοορὶ 88 ρογίοςϊ " [ῃγ Ὀυγη-ΟἸογίη 8." 
ἽΜὰδν ας στδηΐ ὑμθὲ ἴν Ποδγὶ᾿ 8 ἀθβίῖγο, 
Μὰδγν ἢδ Ὀγῃς ἴο Ρ8588 ᾿ἰβὲπθ δνοῦν ὈΪδῃ. 

γε ψ]}]] βδουὶ τῖῖϊἢ 1ΟΥ ονοῦ ὑδν ἀοἰ νογδῆοο, 
Ὗνε νἹ}} τηδσηϊν 5 ἔμ6 πδιηδ οὗ οὖν ἀοὐ.8 

Το Κίηεῖ Ῥβδίτηβ οὗ ἴδ ῬἨπδῖίος.---ΤῊΘ ἤγαὶ ὅτουρ οἵ κίε! 
δηΐθβ ΚΡΡΑΙΓΈΒΕΗΥ͂ υὐιοτοὰ θα ἐδ κῃ ΟΣ τυΐϊοῦ ἴο τ Β]ΟὮ οαοὶ Γοΐοσβ 88 δι }}} ᾿ἰνίτα. οΥ 
πὶτῃουῦ γοαδοδθϊ ἀουῦὲ 106 οἱάοδὶ στοὺυρ οὗ 868. ἱπ 86 Ῥεδδίίοσ. ᾿πβδηιυοῦἢ 85 80 Κιδς ἐδ ἴ8λ9 
οἰϊοί γοργοδεπιδίϊνο οἵ ἴῃ ἡδϑίοῃ, [89 ταϊδὶβ δυο ἱποογρογδαίθα ἐπ δοδὲ ᾿Ξ 1.6 ποδἶοαὶ ΡὍδ- 
ἐποῖϊο Ὦ οὗ τοῖς αχοὸ. ἴω (818 ὙΤῸυΡ 1868 δίίοῃδὶ δὰ τπδίογιαὶ Ὧο τυ ἢ δ:Ὸ ἔγβη ῖν οΧχ- 
Ῥτϑβϑϑά, ἔοσ δχϑιηρίβ, ἰῃ 8:6 δαγὶν Βδῖδδαπὶ ογβϑοῖθβθ, Νυ. 237-10. 18:-.39. 242.-ῦ. 16-. Αγ σοτηδίηθα πίτὰ 
ἴδ. ΠΟΌΪΟΡ δἰ ΐοδὶ ἰ46 8158 δο οἰϑδαγὶν βοὺ ἔογί ἢ: Ὦν ἴμ6 ᾳγϑδί ὑτορμεοῖ οὗ [89 οἰβδτ δηαὰ βανθηϊῃ οδῃ- 
(υτὴεθ Β.06. ῬΤΟΚΓΕΒΒ ἰονναγαὰ 8, τοτθ οἰ ἶοαὶ δὰ δριγιζυδὶ ᾿εῖτισὶν ἰά68] ἰ6 ΟἸδασὶν αἰθοοτοθῖθ ὙΒθἢ 
{86 Ρ88. 8ΓΘ διγβηροα ἰη ὑμποῖτ ομγοθοϊοριοδὶ ογάϑγ. 

ἢ 34 ΤΏ δδριγαίίουϑ οχργθαδοὰ ἴῃ ὑμὶδ ῃ8. δθ οἰοδεὶν σεϊδίϑα ἰο μοϑα ἑουπά ἱπ (6 Βδίδδσω 
ογϑοΐθθ. [{ ἰδ (ι]} οἱ γουϊμέυϊ νοῦ διὰ ϑῆογαν. [ἴὐ ἱδ ΔΡΡΦΓγΘΏΙΥ ἃ ᾿ἐΐϑην, ομδηίδα Ὀγ (86 ὑγίϑιὶ 
ΒΙΠαοτα ἰῃ ἐ86 ἴθγαρ!θ οουγὶδ Μ᾿ Ὦ16 δὴ οἰδσιῃκ 88 ὉειΚ, Ῥτοδοηϊδα ὉΥν {(δὸ ἰεῖῆα. ΤὮΘ οὔθ ἐπέ 
ἀτγραθθα ἴῃ 86 ορϑηΐῃς βίβησδ 18 [86 ἰκίΐηχ, ὴο 88 ὈτΟῦΔΟΪν ργεδοηΐ, βδυττουπαθα ὉΥ ἰδ ψδγσίογα. 
ΤὮγοΘ ΓΟΒΒΟΏΒ 8ΓΘ υτροὰ Ὧν ΖΘ Ββονδ βδουϊὰ αἷνθ ἀο᾽νογθῆοθ απ νἱοίογυ : (80 βγαὶ 8 Ὠἷβ ομδ- 
δοίοτ πὰ υπίαυθ τεϊδίίοη ἰο ἱμ6 ροορὶθ ἱπ Ὀθμδὶξ οἵ νοδο Κίηρ [86 Ῥγβυογ ἰβ υἱἱογοά; [6 δοοοῃᾷ ἷδ 
ἦηο ΤΟ βδογίποθ, ἱποϊυάϊης ὈοϊὨ οογοαὶ δὰ σψοΪ6 Ὀυγηὶ οὔοτγιηχδ, ἡ δἰσἢ [06 κηρ δα Ργοῦθοὶν 
οϑυβοὰ ἴο ὈΘ6 ρτεθεπιθα ἴο ἢἷδ ἀἰνίηο Γογὰ ψἢῖ]6 ἐπὶα ἸΔῺν τὴ85 Ὀοϊης : μο τηϊγὰ ἰδ τῆς γον οὗ 
186 Ὀγ ΘΕ αἰηρσοτθ ὑῃΠαὶ ᾿Γ 96 μονὴ Μν1}} στη ἀοἰνογαπσο ὑπο ν Μν}}} τορδν τα ψ]τ} {86 αἱ οἵ βοᾷ 
δὰ Ῥταῖν. [{ ἰ8 1᾽ΛἈ8}6 πεῖνα, σὨ 8} οοποορίίου οὗ Φοῆονδῃ δά οἱ τοὶ βίοι τ δίο ἢ Πογο σΟ  ΓΟΠΙΒ 
:8. 860 σοηβάσηῦ Ἰογουβηθαβ οὗ ῃ6 ργϑιοχιἶο ρογοὰ 'ἰβ ον νθτο ἰῃ ονϊάθηοθ. Τθθ δΌδθῃοΘ 
οὗ {μ6 ἀοίδιϊοα τοίθγοποεβ ἴο ρογβοῦβ, ἰουηά, 6. σ., ἰθ ἐῆθ βδοὴρ οἱ Πδοθοτβἢ δηὰ ἱπ Πενία 5 Ἰατηθπὶ 
ον ΟΣ 88] δῃὰ Ζομβίμϑη, ἰμαϊσαῦθϑ ὑπαὶ ὑπ ΔΩ τν88 ὈγοΘΌΪν ψτί θη ἴο Ὀ6 υδεὰ ἩΒΘΏονοσ [86 
Ὠρρα ἴογ ἰξ ἀτοϑθ. [10 τηδὺ οοτηθ ἔτοτῃ ἴμ9 ἀδνβ οὗ ϑ βοδιδρῃδὶ οὐ Απηδείϑῃ οἵ [ὑ κεῖδῃ ΟΥ Ῥοβδί Ι Υ 
Τοαῖβ. 18 Ὀδοκρτουηά 15 δ Ὠους οἵ δίγοβϑθ, ΏθῺ (Π6 86}[-δυοίοοον ἰμδὺ σὨμδγδοϊθγ σϑὰ τοοδὶ οὗ 
Τυσδ᾿ 8 ΓΌ]ΟΥΒ 88 βδῃδκϑη; Ὀυΐ ἰΐ5 οοηβαθῃϊ ἴοπθ ἱγωρ θα ὑπ δὶ ἰξ 8 πτὶτθη Ὀδοίοτα 89 Αδδυτίδῃ 
δηαὰ ΒΟ) οηΐδῃ δγηΐθϑ δα Ὀγοκθη ἴΠ6 δίγοησίη οἱ ὑπὸ Ηθῦγονθ. [ἢ δὴν οδϑθ, ἰΐ 6 οὔθ οὗ 180 
Θδε οϑὶ ρ88. οἱ ἴμ6 Ῥβδὶδγ διὰ ἰ8 δῃ ϑχοδι]ϑηΐ θχϑιηρὶθ οἵ [86 Ὀγθ-θχιἷο τον αὶ Ἀγτηῃ. 

αἱ κι ἰς,, σζοέρί α8 ζαΐ. 
5208 βὅο ϑντσ., Τασζᾳ., διά οογείδίη Ηοῦ. Μ55. ΤὮὍο δἰδηάδγὰ Ηδθ. ἰοχὶ 888 ἰδ κἰησυΐαγ. 
9205 Ξο Οἷκ., 1,86., ὅγτ., διὰ τονίβδοὰ ΗεΡ. ἰδχί8βι Οεγίδίῃ ΟΚ. ἐοχίδ τοδὰ γογοίοα ἱη. 
420) ἴῃ 186 ΗδΌ. 8 δογῖθϑ 885 ὑγδοίί θα! ν τοροϑιθα 46 αἱ ἴδ) οπὰ οἵ δ, ΜΙαν υδλοναλ ὀτγὶπρ ἰο 

Ῥαδε ἰλὶπο δτενν γοχιδεῖ, ατμὶ ἰηδογιϑα .] ἐλοναλ ἴῃ 5. 
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Υ 86. οοῃπβίδίβ οὗ ὕγα οἵ 
Ἶ ὝΔΟΥ 816 



ῬΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΝ ΤΗΕ ΚΙΝΟΒ ΜΨΕΙΕΑΒΕῈ ΑΝῸ ΒΌΟσΟΕΘΘ 

ὄνον 1 Κηον ἰμδὶ πα ΠοΙροὶῃ ἢΐβ δηοὶϊηἰρα, 
Ἠς δηϑυογοῖΐῃ Ὠϊπὶ ἴσοι ἢΐἷ8 βδογοὰ ἤοβνθ 8 
ΒΥ δὶ5 γἰψμὶ μβαηα 8 τὶσὶν ἀθοαβ οὗ ἀο] ’Ινογβησο. 
Ἴθοχαο συ ἴῃ ομδγιοὶβ 8η6 ΒΟΙΏΘ 1ἢ ΠΟΓΒ6Β, 
Βυὶ νε ο8}} υροπϑ ἴα ἤδηια οὗΐ οὖν αοα. 
ὅ7ΤἨἢ6Υ 1 15 σγῇο θοὸν ἀονῃ 8η4 [8]]}, 
Βυὶ να ἱπαθρα δγῖβο δηά βἰδηάα. 

9) Βονδὴ μαῖἢ ἀοἰ νογοὰ ἴῃς Κιην, 
Ἡς δηβυχοσγοῖδε ὺ8 θπ ᾿ἡγα 08}} ροῚ ἷπι.Ἀ 

835. Το Οοά-Οίνοη Μὶρδξ οὗ [5γαο1᾽8 Κίηνρ, Ρε. 21 

Ῥβ. 31 Ἴπ ἴῃ ν βἰγοησίῃ, Ο Φοβόνδῆ, ἴδε [κῖηρ το)οϊοεί, 
Απά ἴῃ τὰν ΒοΙρ' δα σγοδῖν ὄχι! οὶ. 
ΣΓΒοιι μαϑὶ σταηϊοα ἢϊπὶ 5 ποαγὶ᾿β ἀὐξίῖγο, 
Απά ἴδ τοᾳυσβὶ οὗ ἢὶβ 1108 ἴδοι μαϑὶ ποὶ ἀθηϊϑα; 
ον ἴδοι πιοοϊοβὶ Εἰτα τὶϊὰ ἰδ6 Ὀ]οβϑίηρβ οὗ ρῬγοβροσιν, 
ΤὨου ϑ8εἰἰοϑῖ οἢ ὶ8 μοϑδα 8 μοϊἄθῃ Ἵγοόνῃ. 
416 Πα ἀϑοὰ οὗ ἴμθε, δου ρεανοϑὶ 1 ἴο ᾿ϊπι, 
Ιβησὶὶ οὗ ἀδγ5 ἴογενογ δῃὰ Ἵνογιῖ 
δατοδί 15 ἢ15 σίοσυ ἰδγουσὰ ἴῃ ν ΒΟΙΡ, 
Ἡοοῦ δμα χλΔ)ΟϑὶΥ δου ᾿Ὀοβίονγαϑὲ ὕροη ἢΐπι, 
ΦἜον ἰδοὺ φίνεβὶ εἶπ νου αϑιϊης Ὀ]οβϑιη 5, 
Του αἀοβὶ ἀοἰσὶ Ὠἰπὶ τ ἢ 70. 1 ΤὮΥ Ῥγθϑθῆσα. 

ΤΈΣ 86 πᾷ Ἔνοῦ ἐγυβίθι ἢ ἴῃ ἴΠ6 [οτάὰ, 
ΤὨγουσὰ ἰδο Κἰπάη688 οὗ ἰδ6 Μοϑβὶ ΗἸΖἢ δα σδπποὶ 6 τηονοά. 

δ͵ πο μδηά ψ|}} πὰ 41} ἴῃν ἔοοϑ, 
ΤῊΥ τγἰχζιὶ Ββαπα ν}}} πὰ! ἰποϑὲ τ ῆο Παῖς ἰΠθ6. 
γΤΓΉου ν᾿} τα ῖκο ὑΠοτὰ 85 ἃ ἴυγηδος οὗ τοῖς 
Αἱ [86 {ἶπι6 οὗ ἰπῖης ΔΡρδβδυηΚ. 

4201 ΟἸκ. διὰ ὅντ., ισαὲ αγε στοαί, Ὀᾳΐ ἴδ ουττοὶ ΗθΌ. τεδάϊης, ἰϊ., πεαλα πεοπέίοπ, γονιδεδεν, 
ΜΒ πιρτς ἰῇ Βδττοοον τὰ 186 τεαῖ οὗ ἰδ6 Ββοῃΐβθωοϑ. 

1,Αὐ., απδισεῦ ὦ. 
5209 Δι, οπ ἰλε ἀαμ ο οἱ οαἰῖπρ. 

[ἢ βιγυσίατο δηὰ ὑὐ ῥα μϑὲ Ἰωλ  ἐχτ σός τὰ ἈδηρΣ οὐ τὰν 1 βοοοπιὰ νϑ. ἱ8 δὲ δοῦο οἵ 
20. Το ἘΔῸΙΡ ΚΙπΕ ΟΥΊΠΕΒΕΙν ὉΠΕῚ ὈΒΠΥ Βευτος (. ΤΒο 050 ὉΕῚ 15 ΒΟΓΒΕΡΒῚΒ. ΠΕΒΗΥ Ὅ0. 95 
βυῃᾳ Ὀσθίογτε Ὀδύι|6 δπὰ (86 οὔλεὺ 8 Τὸ πὶ ἴο ὈΘ δυπῷ αἰΐογ [86 Υἱοίογυ μβδὰ Ὀθθῃ νοῦ, Τὸ 
81υβίοι8, Βονγανασ, ἰὼ 21 δσὸ ποὶ ἰο ἃ ἀοδηΐΐθ δνθηΐ Ρυϊ τὸ Β΄ ΌΒΓΟΝ, Νοῖ τροχοὶ τς τ τὲ ἴῃ Ὲ 
τλρ τῶ τοπίοττῖδα οὗ (80 Ὁ] ἰνϑρὴρ ΕΥ̓ΕΓΝ Ηδ6Ὁ. Κίης ἀοϑιγοαὰ δῖθ ἀσδογὶ ἧῃ 1} 8. ὀῦθθιηξ 

1κ9 ΡῸΕ ἰδ πὰ 16 δοοοῃὰ τηδίῃ βίδῃσα σοτο ἰδ Κἰηκ 18 εν 
ἘΡΈΥ ΟΕ ΘνΘἢ 88 ἴῃ (86 ἤγδὶ εἰῤξρρὶν ο 0. Το δ." ἀῤορλογὰ 8 ΠΟΌΪΘ ἱπουσὴ ᾿ εκ ἰκϊησὶν 

τ μὸ, ἔγυθ ἴο 9 Ηδοῦτον 1664], τυ]οὰ 85 [6 ἰάδαὶ. [1 ἰβ (Ὡς ΒΌΡΤΩΙ Ὡοΐῦ οὗ ἃ ἱγτδηΐ Ὀυϊ ΟΥ̓ ε 
νίοογου οἱ Το Ὀονδὴ δὰ (6 βογνδῃὺ οἱ ἴῃ . οομδίδιδ οἵ ὑνο βίδῃξδϑ οἱ ἔννεῖνο ᾿᾿ὴ65 

ἃ τοίγαϊῃ οἵ ἔνο ἰἰπο5 ννῆϊο ἀνᾷι ϑδοὶ ἰοϊ οννοὰ Ὁ πε δος Ψ᾽ δυὴκς ὮὉν ἰδο οἷο ἴῃ υπΐϊϑοῦ. 
, 21: Ῥοδαῖδιν τι Βῃουϊὰ (νἰῖ Βγῖσαπ, δ... 1, 183), Βοτο δοὰ ἐπεοαξποις 180 }8., Ὀ6 ἐἰγαηεαιοὰ 

211: δο ΟΚ., ὅνυτ., δῃὰ 1,5. 
κ214. Οἱ, ἴοτ ἃ δἰτγαΐϊδτ τοαυσδῖ, 1 ϑδ6ῃ. 10Ν, 11 ὅδιη. 16, 1 Κρο. 15, 
1213 ὃν, τονϊδίης {μ6 ἰοχὶ ἰο δνοία ἴλ6 γορϑυιίου οἵ (80 δι νοῦ, ρίξγοα ψεύή οὗ, δλαξίεν 
αι 21" ΟτἍ, τον δίησς (86 ἩΘΌ. ἴο θΠΠΕ ἰε ἰπῦο οἴοδθοσ δυσοοῦν πιὰ ἐδ σοηίΐοχί, ΤΆσ υἱὲὲ νι 

ἐλιδηι ἐπ α [υγιλαρα α ἤτε (80 Βτίχαθ, Ῥεε., ἵ, 183). 
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ΤῊΗΕ ΟΟΌΟΟΙΨΕΝ ΜΙΘΗΤ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, 5 ΚΙΝΕ 

ΤὨς ἴοτά, ἴῃ δὶ δῆρογ, ψ1}} βτγα ον μοι, 
Απμὰά ἐδ ὅγε οἵ μὶ5 νταῖὶῃ ψ}}} ἀθνοὺν ἢ 6 ηι. 
ΤΉ οὔβρείης ἴδου τι] ἀοϑίσου ἔσοσῃ ἴπ6 δαγίδ, 
Αμπά ἐδοὶν ἀοϑοοπάδηϊβ ἴσου δον! ἴΠ6 80}8 οὗ πη6ῃ. 
ἩΤΠουἢ ἴμ 6 Ὺ ΡἾδῃ ον} αραϊηβὶ ἴμ66, 
Οοποεῖνο 8 ρ]οῖ, {μον 8}8}} ποῖ ὑσονϑὶ, 

ΕῸΣ που ψ|1}} ρὰὶ ἴδοι ἰο βισἢϊ," 
Αμὰ δἷπὶ δὲ ὑμοὶγ ίδοοϑ τι τὰν Ὀονβισϊης. 

12 Α τῖβο, Ο Φοβονδῇ, ἱῃ ὑπ γ βίγεησίῃ, 
ὟΥε νἹ}} βίῳ δῃὰ ῥγαῖβϑε ἴῃ ταϊσῃϊ.ο 

836. Οοηδάοσοποο ἰῃ Οοἀ᾽ δ Ῥχγοϊθοϊζουη οὗ ΗΪΐ Ῥοορῖθ δηᾶ Κίηρ, Ῥβ. 61 

Ῥβ. 61 ἸΑἰϊοπὰ ἴο ἢν ον, Ο δοδονδῆ, ρσῖνο μβϑοὰ ἴο ΠΥ ῬγΆΥΟΓγ. 
ΞΕγοσι ὑμ6 οηα οὗ {Π6 φαγί 1 π}} 68}} ἰο 866, ἤθη τὴν μοδγὶ ζαϊη οὶ. 
1,.οδα βου τὸ ἰο {86 τοςοῖκ ὑπδὶ 15 ἴσον ἴμδη 1,» 
8ΕῸγ δου δγὶ ἃ γοΐυσε ἴοσ ἴΏ6, ἃ δίσοῃᾳ ἴονοῦ ἴσοσα 6 Ῥγεβοπος οὗ 6 δθθῖων. 

4 ν}}} 6 ἃ συσϑὶ ἰπ ἐὰν ἰοπὲ ἴοσονογ; 1 ψ}}} ἴδκα σοΐυχο ὑπο μ6 οονοεσ οἵ 
1 σἸηρβ. 

δΕογ δου, Ο Φεοβονβδῇ, μδαϑὶ μοδασὰ τΥ σ Ον8; 
Του μιαϑὶ σγδηϊθα {μ6 σεαυσϑία οὗ ἔμο86 ψ8Ο ἔἴθϑν ἰἢν ὩδΠ16. 

Ὅν ἴο ἐδε Κρ ἀν τὴ} ἴἰμου δα, 
ΗΒ γϑδῦβ 8588}} δ ἴοσ᾽ βεπογαϊίϊοη ἴο βοῃθγα 0. 
ἯΉ:ς 884}} δθϊάς εΐογε δεβονδὴ ἴοσγενογ, 
ΚΙπάμο688 δηα δι Ὁ} 1.685 γν}}} γόβοσνα Ὠἷπη," 
850 ὙΨ1ΠΠἱΙ6 βίπῷ Ὀγαΐῖϑα ἴο ΠΥ ΠΔΠ16 ἴοσοοσ, 
ὝΕΣ 1 δῖ] Ῥαγίογῃι ΤΥ ΝΟΥ͂. 

82112 Τὰὴν,, Του ιοἱϊδ νι ἑδδπι ἐδλ6 ἐλοιϊάον. 
921} ΟΚ. δπὰ 1,δἱ., πιϊσλίν ἀδοάε. 
8.36 Υβ. 3 οἵ ἐλὲ8 ὑ8. δυρροβὶβ ὑμπδῦὺ ἴ:6 δυῖλμοσ ἨΔΔ δὴ οχῖϊθ; Ὀυὺ {86 ἀθοϊαγδ οι δῖ μὸ ν]}]} 

6811 ἁροῦ Φοβονδῇ ϑνθ ἴγοπι ὑμθ δῃὰάδ οὗ [89 ϑαγίἢ τρδν Ὀ6 Ὀυΐ 8 δυροτίαιῖνο ὀχργθδαίου οὗ μῖ8 ὁοῦ- 
βάδηοο ἰδλδὺ :Θ μον ἱβ 60]6 ὕο μοῖρ πἰτπη ἩΒθσονΟσ μ9 8. ΤῺ ἤριγοθ οἵ ἐμ τοοῖ, οὗ [86 δίγοῃς 
ἰονόοῦ, διὰ οὗ Ὀοίης ΤΡΠΟΥΕΠῚ Β αυσδὺ ἴῃ ἷβ ὑθηΐ ροΐηῦ ἴο 186 Θδυῖ θοῦ δηὰ δἰτη ρον ἀδν5 ΤΑΙΒοΓ Β8ΔΏ 
ἴο ἴδ ἰαΐογ. ἴῃ δ. 28 Ῥϑδίγαϊδὺ ἰοοῖκβ ἰοσιναγὰ ἴο ἀν ης πῃ Φολον δ᾿ 8 ἰθυαρ]θ σϑίμος (Βδὴ ἴὰ 
δὶ ἰϑηΐ, 88 ἢ6τθ. ΤῺΘ "Ξ ΡΣ Αἰϑο 8 Ῥγοζηΐῃϑθης ὈΓΘ-ΌΧ"]ο ἱπϑυϊςα οη. ΤὨΘ γοΐθγθῃοο ἴο {89 κίης 
ἰπ 8:8 ἰᾳ ΔΙΟΏΘ Βα ϊδῆϑα ὉΥ 8 ρῥγϑιχί!ἷο βοΐ, ἴον δ ἰ8 8 Ηθῦτγον σγυϊοσ. Υ. δ ἱγαρ)θθ ὑμδι 1Ὁ νδ8 8 
οοἰϊθοῖίνο Ρ8β. [10 ν 88 8 ὈΓΒΥΘΓ Θαυδιν Διϊης ἴος 860 ἱπάϊνίἀυδ!] οὐ ὕ: οογασωυηΐίν, δι μουσῃ [89 
τοίογθηοο ἴο 186 ἰκΐησς ἘΩΒΠΒΒΕΡΟ 105 Ρυ ]ο ομδγβοῖθσ. ἴῃ {89 ᾿ἰσμὺ οἵ 811] (μο ἔδοῖδ, 1ξ τηδυ, τ 20 
διὰ 21, Ὀ6 δδοίηϑα ἴο 8 ὑγθιβχὶο ἀδίθ. Τηθ ἀδνϑ8 οἵ 7ϑγθιίδῃ δηὰ 7 0δῖδὰ ξατηἰδῇ αὶ διοης Ὀδοῖϊς- 
ετουπὰν ΤΏο οτγίᾳί δὶ τοδαϊης, ὑελοναΐ, ΜὨϊοδ τγὧϑ ομδηροὰ Ὁν ἃ ἰδίου οὐϊδονυ ἰο αΟοά, 888 Ὀθθὰ 

᾿ ΟΣ κρρι δηὰ βΚ'νυ., Οπ ἐδδ τοοῖς πιανεεὲ ἰλοι, {ἀν πιὸ ἂρ. Βαῖὶ Ηθῦ., βνυσ., ΟἹ 1δὲ., δὰ 

εν 4616 Β|σμον σοττοοίϊηκ {δο ΗδθΌ., τ δῖοι τοϑάβ, λογίίαρα. 
616 Ακαΐῃ σον βίης 6 οὔδουσο ΠΙΘΌ. 
2461} 8ο ὅτ. [,δ'., ἵνο Ηθρ. Μ8Ά5., δηὰ ἰδο ἀθχηδηάδ οὗ ἴδ οοπίοχῶ. 
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Ὕοτϊά- 
πὶ 
τοῖο 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΘ ΕῸΒ ΤΗΕ ΚΙΝΟΒ ΜΕΙΕΑΒΕ 

837. Ῥγαγοσ Τμδὲ (80 Κὶηρ᾽β ΒΌΙΟ ΔΠΕΥ Βα 7υδίὶ, Βοποδοοηί, δηά Ἐπάυτίην, 
8. 

Ῥε. 32 ἸΟταπὶ ἴδε Κίηρ ἰδγ 7υϑιϊοο," Ο δεβονδῇ, 
Απὰ τῃν γι ϊθουβη 688 ἴο μα ΚΙ᾿ Β 8Βοῃ. 
Μ|δν δε Ἰυάρε ἴῃ ΡθορΪα ἴῃ σὶ σοι Βη 685, 
Απά τΒϊπε δ] οἰοα οπ65 σι ὶὶἢ }ι.5.16 6. 
αν δα τηουηϊδὶη8 ὈΘΔΣ ρϑδοα ἴο {μ6 Ρθορΐδθ, 
Απά {86 1115 Ὀτίης ἔογί τσ ὐθουβη 6858." 
“Μδν δες νἱπάϊοδίς ἴμ6 δβ]οῖοα διηοπς μα Ρδϑορΐθ, 
Μὰδν Βα Βοῖὶρ ἰδ βοῃβ οὗ ὑῃ6 ποϑάγ." 
Μδν δα ἔδδαγ ἔθ 116 ἴΠ6 Βὰη Θπάυγοίῃ, 
ΑΒ Ἰἰοης 85 {86 τὔζοόοοῃ 9πϊποῖδι, ὄἐνθὴ ἔοσενθγ. 
Μδν ᾿ς ἀοϑοοπα [κὸ σαὶῃ Ὁροη ἴδε ΠΟ 5.855, 
1λΚα ταὶη-ἄσορϑ ὑπαὶ ναῖον ἴΠ6 φαγί. 
ΤΜΔδν γἰσϊθουθπθβ8ὲ βου Βἢ ἴῃ ἢ15 ἀΔ 8, 
Απά δρυπάδῃϊ ροϑοθ υῃηὉ}} {86 τηοομ δ ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 

δ΄ΝΓαν Βα συΐς ἴσοι 868 ἴο 868, 
Απά ἔγοια {ἰδὲ τἷνο υπῖο ἴδε δμάϑ οὗ με δδγίῃ. 
ΒΜ ΑΥ δάἀνουβα 87 μον Ὀοίογα Ὠ1πὶ, 
Απά ἢϊ5 θβῆθιῖθ8 οἰ {π6 ἀιιϑῖ. 

ἸΟ Γ.ν ὑμ6 Κίηρβ οὗ ΤΥ 15}} δηα ἴΠ6 οοδϑὺ- 8 Πη 615 Ὀγης ἃ οἰ, 
ΤῊς Κιίηρβ οὗ ὅμορα δῃὰ ὅδεδθβα ρδν ἰγίρυϊο. 
Ων 811} ηρθ ΡΔῪ Εἰμὶ Ποῆδρο, 
Μᾶδν 811] δε παιϊοῃβ βοῦν δϊῖπι. 

ἸΣΕῸΣ Βο ἀο! νογοῖὶ ἴῃ ποοᾶν ἢο ΟΤἸΥ, 
Απά [δες δ οϊοα το μαννα πὸ ΒεΙρογ. 

τί οὗ [6 Ὀοοῖ οὗ Ὠ., τ ὨϊοὮ σοπιοβ ἴσοι ἐμ βδῖηθ ροτίοα. Τὸ ροϑῖγν 
[ νοἷοθϑ 

γ 729 Βα εἶν οοττοοίίης (δ6 οοττυρὶ Ηδοῦ. 
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ῃΠ Πδιἢ ΙΓ οἱ ἴπ6 Ροοῦ δῃὰ ποράγυν, 
Απὰ β8ϑδνεῖὰ ἴ{μ6 ᾿ς οὗ ἱμ6 Ροοσ. 

ΜΗΔ βανοῖῃ ὑμοι" ἔίγοια οχίογιϊοη δα νἹοΐθησο, 
Απὰ {βοὶν 116 ὈΪοοα 5 Ῥγϑοίουϑ ἴῃ [18 βίσῃῖς 
δῷ ΤΑΥ͂ ἴ86Υ [ἰνὰ δὰ γσῖνε Πἰπὶ οὗ Κα δ᾽ 8 ψο] 4," 
Απά ὈΓᾺΥ ἴογ πἷπι ΘΟ ἰπ 8}, 
Απά 1658 εἶπα 811 ἴῃ6 ἀδν Ἰοῃζ. 

Ἰαν ἵδογο θ6 δρυηάδποςο οὗ σταίη ἴῃ {μο ἰδηά, 
Ουἱ {μ6 81}] ἴορ τηδυ ἷβ ἔγυϊϊ συβίϊοῦ π|ὸ 1ΘΌαποι; 
Απά τὴδν ὑ86 Υ ὈΪοββοιὰ ἔογὶ ο ἔγοτα ἐμε οἰξν {πὸ ἴμ6 τ]ὰ ΠοΡἢ 8. 
ΜῈ ΔΥ ΠΪΒ ΠδΙη6 ΘΠάτγο ἴογονογ, 
Μᾶδν δ 8 πδηθ Ὀ6 6ϑἰδὈ]}}8ῃ64 85 ἰοπρ 85 ἰδ 5:1 βῃϊποῖ, 
Μὰαν 8} παιϊουβο δϑὶς 8, Ὁ] ββίηρ {Κὸ 18 δπὰ 9811] ἢἶπὰ ΒΔΡΡΥ. 

15} ο556ἃ Ὀ6 οδονδῇ, ἔδε Οοά οὗ [5γϑεῖΐ, 
Ης νο δἴοῃε ἀοοϊῃ πομάγοιβ ἰπϊηρ5, 
Ῥγαϊβοα δὲ 15 σογίουβ πᾶτηθ ἴόγενογ, 
11 οἵ ἴ8μ6 σΒοΪ]α οδγί ΡῈ Α]1οα τ  Ὠῖ5 αἴογυ, 
ΑἸθῃ δπα διθη. 

Πη 

ΤΗΕ ὈΓΝΙΝΕῈ ΡΕΟΜΙΘῈΘΞ ΤῸ ὈΑΥΙΡ ΑΝῸ ΗΙΒ ΒυΠσΟΕΒΘΟΒΒ 

Ῥβ85. 8917.2:, δ, 4, 5.8 Φ᾽ 110, 189 

838. Τμο ϑεαά Οοπίγαδὲ Ὀοίνθοθῃ 1 πονδ ἢ 5 Ῥχοσηἶβο ἰο ανίά δηᾶ ἰδο Εαδΐο οὗ 
Ηουδθ, ΡΒ. 8917.2:, δ, 4, 23.ὲ8 

Ῥ5. 89 Του" τὶ 86 σίογυ οὗ οὔγ βιγοηρίῃ, 
Απά ὃν τὰν ἔδνον ἴδου μαϑὶ Ὄχαϊ ἰθὰ οὔὺὺνγ Βοσῃ. 

ἸΒΕῸΣ ον 81614 θοΪοησεῖῃ ἴο δοβονδῇ, 
Αμπά ουὖν Κιηρ ἴο ἴι6 Ηοὶν ΟὨε οὗ [ϑγϑεϊ. 

57212 Ῥοπαὶν ὑδϊ5 ᾿ψοσγὰ 18 ἀρριαμθ 
572} “ΤΉ ᾿ἴπ8 σαδῪ ὍΘ ΒΟΟΟΏΔΓΥ Θ νοῦῦδ ἴῃ ἰδ ἩοΌ. δτὸ βἰσυϊον. 
7215 ΤῺΘ οχϑοῦ ταδϑηῖηρ οὗ ἰἰ5 νοτὰ ἱβ ηοῦ οογίδίῃ. 
47218 Ῥοδαί]ν 186 ὑθχὺ 18 Ἀθτθ ἡμήβειτν: 

ἢ ν (ἠδ ίρος ΤΟ ΗΘΌ. ἐδ υπίγδηβὶ δίδῦϊθ. ὙΤῊΘ δῦονθ σοηδοσίης 8 Ὀδϑϑὰ οἢ 8 υ͵ἱδυβὶ Ὁ ]9 γσοοοηβίσζυο- 
ΟὨ Ο 

9721 τὰς σκκ.. δά ἀδ αἱ δλ6 απνϊϊϊ68 ο ἰδ6 οαγίδ. 
{7219 ρα, 18, 19 ἀγρ ἴ[ὴ)6 ἀοχοϊοσν σὰ πο ἰπῖθ βοοϊΐου οὗ ἴδ Ῥβαϊῦοσ οἴοθοῦ. ΤῊΘ Ηοῦ. 

διἀ8 ἐλεὲ Ῥγαγνετε οἵ αυϊὰ ἰδλ6 δον ο7 .76888 ατὸ οπαοὰ. 
8 38 Αϑ Βτίμεβ 885 δβονσῃ (28., 11, 250. 254) Ῥβ. 89 οοπδίδίβ οἱ ἔτγο διὰ ροδαῖ δ] ν (Ὡγϑς ογ κί ΠῚ 

ἱπάορομἀθηῦ Ῥοθίωϑ. ΤΆΪ 18 δνϊποοὰ: Ὁν ἰδὸ ἀϊδοτθηῦ τηθῖγο δτηρίογοα βπὰ ὮΡ (89 αἰβαίσα αν 
ΦΠοῖθβ ἐσολιθαὰ ἰὼ αἰ ογοοῖ ραγὶδ οἵ ΗΜ Ῥ5. ,ΟἾΤὨΘ οἱάος Ῥ᾿. ως ΓΙ ὍΘ 10 (ἢ6 Ἑατὸο Βοδὶ ΤΑΘΒΒΌΓΟ, 
Ὀαϑοὰ οὐ 189 ὑυδαϊουδὶ οονθηδηΐ πὴ Ὀανία στοοοσγάθα ἴῃ [1 βδζη. 78:15, δηὰ δι ρ δα ίης (ἢ 6 
οοηίγαδὺ δούνθθῃ [86 ὑγοσηΐδο δηὰ (δ [δίϑ οἵ {89 γοϊσπΐης ᾿ϑὰκο οἱ Τυάδμ, 18 Εἰεα τινα {86 οἱάον 110» 
τἈκὰ δ αὐἱϊ. ἴῃ ἵβϑῖηθ δηὰ δὺνἷθ ἰὺ 18 οἱ οδοὶν Ῥϑγβ]]οὶ ἴο (μ9 οἱ ἀ6γ ροόϑσηβ ἰῃ ̓ δο δοοκ οἱ [τ ΤῊΘ 
ἀοϑοσ ρου ἰῃ 398-26 [τη 0}106 (ῃδὺ 9 ᾿ϑδὶ γαϊαὺ γγ8 8 ῬΘΥΒΟΏΘΙΪΥ κα χωρ ταν ρος στ τ86 Κίης Ὑδοδϑο (αἴθ δ 
Ὀονναι θὰ. [Ὁ ἀδδογὶρθοϑ τὸ }} οἱΐδος Τοδβοίϊδοβίη οσ Ζϑακῖδῃ 8. δ᾽ Το 08 δίδ Ὀδδὶ (86 111-[αἱοὰ 

4801) ΤΈΏΟ οὐΐίος τὙδο οοτα θὰ 89 ἐνο Ὅδ. ἴῃ 89 δ μόν φοὶ ἐμ Ὡ ἀ8)ο Ὀοριίπηΐης οὗ (δὲ 
διιὰ ἐγδηβίοστωοθα [89 ογίρί δὶ οὼγ σοαυϊσθὰ Ὁν 106 Ρδγδ ]  ϑγὴ 
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ὈΙΝΙΝῈ ῬΡΗΕΟΜΊΙΘΕΒ ΤῸ ῬΑ ΑΝῸ ΗἸΙΒ ΒΟΓΟΟΕΘΒΟΗΒ 

ἸΟσ6Ρ ἔδβου ἀἰά5ὲ 5ρεδῖ ἴῃ ἃ ν᾽ βϑίοῃ 
Το ἴῃγ ΒΟΙΥ οπθ," δηα αἰάβῖ 88 .: 
1 μαᾶνο ρἰδοθά 8 σσονη ὩΡΟἢ 8. ΠΟΙῸ,5 
1 μΒανε Ὄχαϊ θὰ οῃς Ἅοῃοβϑη ἔγοσῃ ἴῃ ὑβορΐίβ; 
Ὁ [οὐπὰα Πδν] ΤΥ βογνϑδηΐ, 
ΙΒ τὰν ΒΟΙΥ ΟἹ 1 δποϊηἰϊρα Ὠἷτα; 

ἘΤΠῈ ΠΟΤ ΤΥ Πδηά 18 οϑ 8 0} 15866, 
Μίιηδ δε 850 ἀοίῃι βἰγοηρίμθη ἢ1πλ. 
ὅ] τηη46 8 οονεηϑηΐ ΜΙ ΤΥ σΒόβοῃ οηρϑ; 
1 ὅνόσγο ἰο Ὠανιά τὴν βογνδηΐ: 
41 11} οϑἰδ 15} ἐγ βορὰ ἔογονογ, 
Απά θυ]ὰ ἰδ ν τπγοηθ ἴον 4}] ζοῃογαιὶ οῃβ.᾿᾽ 

ΣΤῊ ΘΏΘΙΩΝ 508] ποῖ οχαςῖξ ἔγοτη ἢΐτὰ, 
ΤΒο νυτοηρ-οογβ" 58}4}} ποΐ δ Ποῖ ΠΗ]. 
ΑΠ4 1 ν}}} ογυβἢ ἢ15 δά νογβαγ θα θοΐογε 1, 
ΑΒΔ Μ|}} βΒιιῖα ἄονηι ἴμοϑ6 το Βαῖθ Π1πλ. 
ἍΒϊ τὴν ἐδ ἔ] 685 πα ον] 6.688 5384}} θῈ τ Ὠΐμὰ, 
Απα {Βγουμῇ τὰν Πδπι6 5881] ἢϊ5 όσγῃ Ὀδ6 Ἔχ! θα. 

36] ν}}}} βεῖ ἢ15 ῃϑηά 880 οἡ {86 868, 
Αμπά ἢἷ5 γἰχῃϊ ἢδηά οἱ {μα γίνογϑ. 

20ῃ} 8}4}} ΟΥΥ ἴο τηρ, “ΤΒοι αγί τὴν ἔαϊμογ, 
Μν ὍΟοά, δῃὰ {δε τοςοκ οἵ τὴν βαϊναιϊοη.᾽ 

3171 .}}} 4130 τγδιε μἴπ τὰν βγϑι-όσγῃ, 

Μορβὶ δίψῃ δῦονε ἴδς Κίηρϑ οὗ ϑαγί. 
Ξ.γγ Ἰον!ηρκΚίμΠ 655 Μ|]1 ΚΟΘΡ ἴογ Εἴτὴ ἔογονογγηοσο, 
ΑΠα τὴν οονοηδηῖΐ 5}4]} βἰδηα ἔδϑὶ ἴογ ῃ1πλ. 

39ΗΠ,.5 8666 Ψ.}}} 1 ργεβϑογῦνα ἴόγονεγ, 
Απα δὲ8 ἱβγοπθ 88 {86 ἀδυϑ8 οὗ ἤδᾶνθηῃ. 

δ01[ 19 5015 ἔογβϑϑκο τὴν ἴανν, 
Απα νἸκ ποῖ ἴῃ τὴν υάρταθηΐϑ, 

2:70 τἢδν ῥγοΐίδηθβ τὴν βίδίυϊοϑ, 
Απα Κοδρ ποῖ ΤῺΥ σΟΙΏΓΠΊΔΠ65; 
ΤΏ Θη Μ0|} 1 ν]ϑιὶ {μον ἔγϑηβσγθϑϑίοῃϑ τ 8 στοά, 
Απά ἰδεῖν παν τ] βισῖρο68. 

Ζοάεκίδῃ. Το Ἰαΐθσ εαϊύοτ, ἴῃ 186 πξονφα οὗ γοοοῃδίγυοϊίοη, ον ον ἐγϑηδίογτοα ὃ. 4 ἔσοτῃ ὑδοὶσ 
οτίφί δὶ ροβι τίου δἰΐογ 5 δηΐ ἰη)θοίθα ὑΒϑσὰ πο (86 τοϊαδβί οἱ 8 ᾿Ἰδίοσ ροϑὼ νγιζύθη ἴῃ [06 ἐουτ- δὲ 
τοθδϑυσγα ἀθβου δος Φοονδῆ 8 ταϊσῃῦ δὰ ρσοοάηθθθ. ΤὨὶβ τοπάθγίι!!ν ϑυτηπηθίσίοδὶ δὰ ρόνθ- 
[] βοὴ οἱ βἀοτγδίιοῃ ἰ8 ἰουπὰ ἰῃ 1. 3. δι19. Οἱ, 8θ4. Τὸ (86 τονδὶ Ἀντὴη 1 ΘὮ σοοχηθδ ἔγοσα (ἢ 9 
ΘδΥ 6Γ Ῥατὺ οὗ (ἢ6 ΒΒΌν]οπίδη οχἹ δ, (Ὧ6 18] οαἀϊίος οἵ ὑπ6 ῃ8., γο ῬγοῦδοΪν ᾿ἰνοὰ ἰῃ 186 αἷκ. ρογὶοὰ 
ποὺ Ἰοης Ὀθίοτα 186 Ὀοσίπηΐης οἱ ἴμ6 Μβοοαῦσθδη βίγυσρὶα, 885 δρροηάρα 8, ἰουτ-οδι Ῥοσσα, ἰῃ 4“. 
Ὀοτνβὶ τς ἴ86 ἔδθ ὑμ8ὺ δὰ ονδγίδιεθη Φομονϑ᾿ 8 ροορίθ, δῃὰ θβρϑοὶδν (δ6 {δἰ 0] Ἰὼ [86 7 ον ΐβἢ 
οοτμπλυηϊῦν. 

8919 1,Ὁ., ἐλέη, ἱ. 6., τοίοστίηρς ἰο [89 Ῥγοτηΐβοα ἕο αν στοοογαθὰ ἴῃ 11 ὅδσὰ 75: 
ἊΣ 588} 50 οογίδίη Ηθρ. Μ55. Ἡδθ0., λοὶν οπεβ. ΤΏ τϑέθγθῃοο ἐβ οἱϑαγὶν ἴο Ναίβδα. Οί. 1 

τὰ. 74. 
ἀ 8919 Οὐοιτοοίίης ὑπο ΗἨδΌ. ψϊοἢ τοϑάβ, ὑγοῦθοὶν ἐβγουσῇ δ βογί αὶ] οστοσ, λεῖρ. 
4891} 7, ς., Ὠανιά, ἐμ πιϊσςν ννϑττίου. : 
[892 Οἵ. ἐπῆ6 παίΐυγϑ] δηϊθοοάδης ἰη 19. 
8909 50 Οἷκ. δῃὰ ἃ ροβδβί Ὁ]6 ὑγαπδιδίίοη οὗ ἐὴ9 ΗθΘΌ. Κυσ. δηὰ 1[.δἱ., σονιθ ἰγοαολεγουδὶν προΉ. 
803 1,0, δοὴ οὔ υτοπσρ. ὍΤὨΘ ΗδΡ. ῬὮΆγαβα οἰθαυὶν 888 ἃ οοϊδοϊνο τηδδηΐηρ. 

᾿ 805 10 τἈὴ6 Ὀ] ΓΑΙ 18 τοϊδίηοα Ὁ τϑίοσβ ὕο ὑμ9 Τιχζτὶβ 88. 6 ]}} 88 [0 ΕαΡὨγαΐοθ, δὰ ργορθΌν 
ἱμοϊυάδα (86 σοῃμηδοίίης 6888. 
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ΤΗΕ ΒΑ. ΟΟΝΤΒΑΘΤ 

ΒΒ υῖ τὴν ἰον!ηρ πάη 685 ψ|1}} 1 ποῖ τοιιονοὶ ἴσου ἴδ66, 
1 ν}}} ποὶ Ὀο  οΚ τὴν ἰδ! ἔα] 688. 

81 ν1}} ποῖ ΡῬσγοΐδηδ τ οσονθηδηΐ, 
ΝοΥῦ αδἰϊοσ {μδὶ σῇ Βα ιβϑυθα ἔγοτῃ ΤΩΥ 1108. 

δίρῃος ανο 1 ϑογῃ ΟΥ̓ ΤΩΥ ΠΟΪ]Π689, 
ΜΟΥ, 1 ψ1}} ποὶ ᾿ἰὰ απο Παν!ά. 

26Ηῃ1:5 586 5}8}} ὁσπάυγο ἴοόγονοσ, 
Αμὰ ἢ15 ᾿ῇσγοπῃα 88 ἴθ ϑυη Ὀεοΐογο τη6, 

21.595 {86 Τηοοῇ 58Ἐ8}8]] 1ἴ θ6 οβίδ ϑηθα ἔογονογ, 
Ἐνϑῃ 88 Ἰοης 88' {6 βκν 15 ἤγιμ. 

ἜΒυὰ ἴποιυ με8ϑ8ὶ ςαϑβὶ οὔ δηἋ τγο]θοίθα, Τῆο 
Του μαϑὲ Ὀθθη θχοσθαϊηρσὶν ττοῖῃ τὶ ἰμΐης δηοϊηϊθα. ρου 

ὅ7ΤΉοιι μαϑὶ βριγηθα ἴμ6 οονεπδπὶ οὗ ἢν βογνδηΐ, δΓ τοθος 
ΤΏοι μαϑὶ ργοίβποα ἢΪ8 ογονῃ ἴο {μα στοιυμπά. Βοῦδο 

ΦΤΉου δαϑὶ Ὀσόκοη ἄοννῃ ἢ]5 ἴθηοθϑ, 
Του δδϑὶ πιδάςθ ἢ]5 ἰογίγεβϑϑοϑ 8. ΓΌΪΏ. 

4411] ἐμ ῬΔΒΒΟΥΒΌΥ σοῦ Ὠἷπμη, 
Ης Βαῖῃ Ὀδοοπια δὴ οὈδ]οςΐ οὗ γτοργοόδοῦ ἴο δὶβ πο ἬΟΙΒ. 

ΦΤΊΠου μαϑὶ Ἔχϑα] θα {πὸ γὶσῃῖὶ Βαπά οἵ ἢ15 δα νε βασι 8, 
ΤΏου μαϑὲ πιδάδ δ}} ἢϊ9 θβῇθιἱθϑ σο)οΐοθ. 
ΦΥ͂ Ά, ἴμου παϑὶ ἰυγηρα Ὀδοῖκ ἢ19 βιτνογά, 
Απά ἴδου δα5ϑὶ ποῖ τοδάθ πἷπὶ 5ἰδηά ἴῃ Ὀαι]ο. 

ΤΜΤΉΏοιυ αϑ8ὶ τηδαο6 5 ᾿υϑῖΓο ἴο οθ 856,8 
Αδα ἤυηῃρ ἄονι ἢϊ8 ἰἤσοηα ἴο ἴδ στουπα. 

ΦΤΏΉου ἢ858[ Βῃογίδηρα {ῃς ἀδΥ8 οἵ δὶβΒ γουῖῃ, 
Ὗξδδ8, ἴδου μαϑ8ῖ οονογοα Ηἰτ τ] Βῃδ τη. 

4Ηὸον Ἰοης, Ο Φεμονδῃ, νὰ που δϊά6 ὑπ γβοῖΓ} Βθῃ 
Θἢ411} {ὰν σγϑαί ἴογονοῦ Ὀυγη |ἰκὸ Εγο ὃ πα ε ἐξ 

4 ΘΟ ου, Ο 1 τά,» ὑπο ἀυγεαιίοη οἵ [1ἴ6:» τούθεῖα 
Ἐὸγ δὶ νδηϊὶν μΒαϑὲὶ ἰμου ογοδιθα 41} με 8οη8 οἵ πῃϑῃ τος 

ΔΥΝΙΗδς τηβδη 15 ἰοῦ ΨῈΟ 58}}8]} ἰἵνθ δηα ποὶ 866 ἀδδίδ, "ΡῈ ΠῚ 
ὟΟ σδῃ ἀοἰἑνογ 18 [16 ἔσο {86 Ρόνοῦ οὗ 590] ἢ ὡς ΠΗ 

4ΦὉ Ἰροσγά, σῃογο ἃγὸ ἴῃ ἴογηηοῦ δεῖβ οὗ Κι Π6859, 
ἍΜ ς ἴδου ἀϊάπὶ σον ἰο Πανὶ α ἴῃ ἐν ἔδυ ἔπ 688 

ΘΠ ΘΙ θΩθοῚσ, Ο ]ρογά, {με γορσγοόδϑοῦ οὗ ἢν βοσνβϑηΐβ, 
ΜῈ ὈδδΓηκ 'ῃ ΤΩ ὈοΟϑοιὰ 81} ἴπ6 51η84 οὗ ἰῃε ρεβορίεϑβ, 
ΠΥ ἢ τ ἢ {π|Ὶη6 ΘΏ ΘΙ 65 Γορσόϑοῖ ἴπθο, Ο Φεβονδῇ, 

8 τς ἢ ἴΠῸῪ σορσόδοι δα ἰοοίϑίορβ οὗ ἰμῖης δηοίηϊοα. 

1893 8. οογδίη Ἠοῦ. Μ893., 1,δῖ., δηὰ ὅσ. βυρροτίοα Ὁν [86 ρδᾶγβϑ]]οὶ ἴῃ 11 ὅδια. 71}, 
ἸῸΝ Ξ ἢ δλεεο 1 ἐσ! τουεὶν τοθά6 [8 τὰ οὐ. ὙΝθ οι ΠΡᾺΣ 

Υ Τον Δ] Θ Ἰήραν ἰ δῃὰ υπϊηῖοδ 6 Πο 
τὰ 8095 80 ἃ τονϊδοὰ Η ἨδΌ, ἐδ ὅτ, δὰ 
5896. ὃν, τον δης ἴο ἀφο δία ΜΕ, ἘΡΕ οἷοδθ Ῥϑγδ]ϑιΐδτη πὶ (86 ποχί, λΐδ δοθρέογ ἤγοπι λίδ 

λαηὰ, οτ, ΔῊΝ Βηίᾳαβ, Του, λαοὶ ἰαζεη αὐραν ἰδ δοδρίεγ οἵ πιαεείν. 
οϑθε δοποεΣ 8 οὈνίουδ δβογὶ Ὀ8] ΘΙΤΟΓ. 
ΡΏΘΙΙ 1... τοϑλαὲ ἀμταίίοπ, ἵ. ε., οὗ τὴδιπ 5 ̓1{6. 
«8909 Οοιτοοϊίης 186 Ηοδ. ἜΣ δ αἰὰ οἵ Αφυΐϊα Δῃα 1,εἴ. 
τ8θ61 ΤῊΐθ 5. οΘοποιυᾶοθθ πὶ 186 ἀοχοίοαν ἐδαῦ οἷοδθα ἰμο ὑδίγα αἰνίβίου οὐ (86 Ῥβαδϊίοσ, 

Βί6δο “ελοναὴ ]Ζογουεῦ, Απιδη απὰ αἀπιεπ. 
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ὈΙΥΙΝΕ ΡΕΟΜΙΒΕΒ ΤῸ ΑΙ ΑΝῸ ΗΙἸΝΒ ΒΟΓσΟΕΒΘΟΗΒ 

8839, Τοδοναῆ  Β Οδγο ἴοσ Ηἰβ Κίηρ, ΡΒ. 2 

Ῥβ. 3 Υὴν ἀο [ες μοδέμοη ᾿πγοηρ ἰοροῖμογ," 
Απά ἴΠπ6 Ρθορ 65 ἀδνῖβα νδῖῃ ἢ8}8 ἢ 
Το Κιηρο οὗ {86 οαγί ἔβδκε ὑμοὶγ βἰδηά, 
Απά τἴΠ6 ῥγίηοθβ οοηϑυὶ ἰοχείδογ," 
Αμαϊηβὶ δεβονδὴ δηά ἢἷ8 δῃοϊηἰοα [ϑανϊηρὶ, 

8.1 οἱ 8 ἴδ δραγὶ ὑμοὶγ ὈΟηα8, 
ΤΙ υὑβ οαϑὶ ἔἴγοιῃ ι.8 {πο }γ σογα8.᾽ 

40 ης ἰῃτοποά ἴῃ μοδνθῃ ἰδυσμοίῃ, 
Αἱ τἴδοχὰ ἴδ6 [μογὰ τποοκοῖῃ; 
ϑΓΏΘη Πα 8811} ἴἰο ἐβοῖ ἴῃ ἢ19 ται, 
Τη 15 ὈυΓΏΪΠΩ ΔΉΚῸΓ δε ρ την ἴΒοσὰ: 

61 15 1 γῃο Πᾶνα βοὶ" τὴν Κίηρ 
Οπ Ζίοη, των βδοσοά τιουηΐδίῃ.ἢ 

ΤΙ, εἶ τὴς ἀδθοίαγε Φθοβονβδὴβ ἄἀδθοσϑο 
Ης δαὶ 88ϊ]4 ἴο τη: “Του δγὶ ΤΥ 80ῃ,ῇ 
ΤῊ ἀδν μᾶνε 1 Ὀεροϊζοπῃ ἴμ66; 
ὃ] ν1}} σίνε" {π6 ποδί θη 88 ΤΥ πογιίδϑα, 
Απα ἴῃς 6 η65 οὗ ἔπ6 δϑδγίἢ ἴογ [ΠΥ Ῥοβϑβοβϑίοῃ, 

8839 ΤῊΪ8 γ8., ἀἶκκο 1, ἢ88 πὸ βυροιβογίρίοη. [1ὑ νψὰβ οἰϑαῦὶν αἴνϑῃ 108 ὑτοϑθῃῦ ροβί ζοῃ 85 δῃ 
ἑηϊτοαυσίοη ο ἰδ οοἰϊοοθίζου οὐ Πανίαϊο ,. ὨΙΟΏ ἔοϊ ον ἰῃ 838-41. [8 Ὀδ518 ἰδ [Πη6 οονοηδηῦ 
δηα ρῥγοσζηΐθο τηϑὰθ ἴο αν ὰ δβδοοοτγάϊης ἴο {1 ὅδιω. 711-.90 Ϊῃ ΤΣ (ὴῸ ῥδαϊγαΐδὺ ρυΐϊδ ἰὼ (δ6 σου οὗ 
ἴδο ἰθπᾳ [86 ργογηἶβο οἵ 1{{πὅδτγω. 7149, 7 υνἱϊὲ δα ἰο ᾿ΐπι α Ταίλαν, απαὰ δ δλαὶϊ! δα (0 πιδ α δοη. οἰπν ποὰ 
ΘΒΒΌΙΊΘΗ 8.8 Ὠἰβυογίοϑὶ Ὀδοκστουπα ὑμθ ρϑγοα δον ᾿δνίὰ δα ϑβδίβδ θμ θα μἷβ ἀνπδδὲν δἰ ογυ- 
βαίοιῃη βδηά πδὰ βιυῦ)]υχεαίθα 1.6 βϑυττουπάϊησς ποῦοηβ. [0 ἐδ ΒΡΡΟΙΘΠΟΥ ἱῃ Πενία 5 τοουΐϊῃ, 885 ᾽δ8 
Τορτγοδοηϊδίνο οἱ 8Γ86}᾽8 γοϊσηίης ἤουδο, δαὶ (Π6 ροοῖ ρυΐδ ἴ)0 τογὰδ ἰὴ 1-3, τσ Θ ΓῺ ἱ 
τηθδϑδηΐο οροδ. Τθοθα σοηϊοιηρίαῖθο [86 πνογὶἀ- δ σιΐϊοὸ οὗ 86 τηρδαβίδηΐϊο Κὶ ΤὮο στοδῦ 
Ἰπηράοτηβ οὗ Αβαντίβ, Βδον)οηΐβ, βηὰ Ῥογεὶδ, δηὰ πθ τορϑδίβα σϑὈθ]]οὴβ οὗ [86 δυῦ)θοῦ Ῥϑορίθβ, 
ΔΙῸ δνυϊἀθηῖν Ὀδίογο ἐδ Γαἰδι᾿ 8 τηὶπὰ. Τὸ δῖτῃ ἴδΒ6 βρίθπάοιβ δπὰ εἰοῦν, ὙΒΊΘΒ. ὑΠ6 ΟἸΒΓΟΠΊΟΙΘΡ 
Ὁτο͵θοϊθα ὑϑοῖὶς ἰηῖο (6 ἄδνβ οἵ αν δηὰ βοϊογηος, Ἰὶθ 1ὰ 086 [αΐαγο. οὐ [86 δ νογὰ Ὀυὺ 68 ο- 
ψ 8} ̓8 πιϊὶχῃ ἰ6 ἴο Ὀτίης δρουΐ (818 οομϑυτητηβίίοῃ. 

ΤὮΘ Ἷ ΒΡΡΘγοαν τοβοοῖϑ (Π6 Ὀτοααοηρὰ νἱβίου ὑπαὺ οαπλο τὶ ἢ ὑἢ9 Θχρουθῃο68 οὗ [6 οχ]]6; 
Ὀυὶ ἰὲ 15 ΑἸ ουϊὶ ἰο ἀδῦθ ἰἴ τῇ δδουγμοθ. ἘΕὔχοορῦ ἴογ ἢ. Ὄγθβοποοῦ οἱ δονοσαὶ Ασβϑτω. ψογάβ, [86 
ἰδηχυδαθ 8 ἴγθθ ἔγοτα ἱπαϊσδίίοηβ οἱ δῖ ἰηβυθηοθ θγ861'8 ουϊ]οοὶς ἰα Ὠορϑίι!. Οἱ ἴδ6 αἰδίδηὺ 
ΒΟΣΊΖΟΣ 8Γ6 στοδῦ πϑδίϊοῃϑὶ γοῦυο οθ. Ὁ86 οροηΐηρς ἀδνβ οἱ [86 τοὶχῃ οὗ Ὠδγυδ, θη ΝΟΥ τηθ8- 
ΒΟΏΖΟΙ Ὀτουκῃῦ τορογίδ οἱ 8 ἢϑνν γο δ! ]ΐοη δηα γθΏ, 88 τὸ ἰσδγη ἔγοῦλ ὑδθ ΒΟΓΙΔΟΏΒ οὗ Ηδαραὶ δὰ 
Ζοοδαγίβῃ, οἷ. Ηδρ. 2}-3, Ζϑοῖῦ. 2, 16 δον Βοροά τδδι ἃ ᾿εανίαΐο εἰσ τουϊὰ δροϑαν αγῖβο ἴἢ 
ὑπεὶγ πιϊάδῦ δηα ϑοὺῦ ὑὉρ δ νοῦ ἀ- σῖάθ κίηράοιι, ἔσγηϊβῃ ὑπ6 τηοδὺ δϑιϊδίβοϊογν δουύϊης, ΤὨΪβ ἰδ 8180 
ἱὰ Βδυτοῶν τὲ ἢ ἰΐϊα ροδιςου δῦ ἴΠο Βοαὰ οὗ ἰδ οατγιϊοϑὶ Ὠανιάϊο οοἰοσίίου οὗ 068. . Ἰηϊγοά., ὑ. 45. 

ΤὮΘ Ρ86. 15. γϑι δ ν δυταγαθύγιοδὶ δηὰ [8118 ἰηΐο ἔουῦ δίδηζαβ οἱ δρῃγοσίπλδίθὶν βονθη ᾿ἴπ|68 
680. Τα βίγορμϊο Ὀδγδ 6] ἰὴ 18 τηοδὺ τηδγκοαὰ: [886 τβὶ δῃὰ ἰουγι ἢ δγὸ βυποηντηουδ βπὰ δίδοα 
ἴῃ ἴὍ06 δΔητ τοῖο τοϊδίοη ἴο ὑ86 βοοοῃμὰ δηὰ {μἰγὰ, τ ἸΟἢ δτὸ Θυποηντηου. 

ΤΟ Βορ68 οἱ [86 8. Ὥθνϑγ ἰουμὰ τδοῖγ σοτηρ θίβ το] σαϊίου ἰῃ [5Γ86}᾽Β Εἰδίοτν Ὀαυὺ {μ6 δρδο- 
Ἰαΐο ἰγυδῦ ἰῃὰ Φοθονδῃ δηὰ ἴῃ (86 υἱεϊτηδία νἱούΐογν οἵ ὑμ8 τὺ ἐμδῦ ρογνβάδβϑ ἰΐ 11{{8 ἰδ δῦονο 81} 
Ϊοσδὶ οοπαϊοῃδ δηὰ αἶνϑϑ ἰΐ ἃ. ππίνογθαὶ δἰ κηΐϊ βοδῆοθ νἰοἢ βηὰβ ἰδ ἔσθ γϑϑ ξαιίοη ἰῃ ἐμ Ἰεϊτισοτα 
οἱ αοὰἂ οδιδὈ  ἰϑηοα ὃν 9652. 

921: ΤῊΘ υὑδ08] οοπ͵οοΐυγδὶ τοημαογίηᾳ οἵ ὑ8]5 Γαγθ νϑγΌ, γαρέ, ἰδ ποῦ δβυρροτίθα Ὁν [26 Ῥτοδοηὶ 
οομίοχυ ογ ἴ86 οὈνίουβ τηοδηΐηᾳ οὗ (86 δουῃ ἀδγνοα ἔγοπη ὕὉ86 δϑσὴθ τοοῦ ἴῃ δδ14 δῃηὰ 843, ὙΠ6ΓΘ 
[86 ῬΔΓΔΙ οἰ πτὼ τοαυΐγοϑ ἑλγοησ οἵ οοπδρίταοψ. Οἵ. Ὁ δη. 66. 11, αδδεπιδῖε ἰοσείλετ. 

122 δΒοῖηθ δοζωσηθηϊδίοτγβ ψοιυϊὰ τονΐϑο 86 ἰδχὺ ἴο γοϑὰ, οοπέγίνο ρίοίβ, ουυ [86 βίγθ: χίῃ οἵ (89 
ῬδΓΑ οἰΐδα, Ὀυΐ 106 δοοορίϑα τοδάϊπα ὀχργοδθοβ μοδίϊα δοίίοῃ. 

28 6 Οἷς. τοβάϊβ, 7 ισαϑ δεἰ ὃν λίηι. 
γ27 Ῥοβαίθ!ν ἴδ ἧτδὲ ὑνο ᾿ἴποβ βμου!ὰ μ6 ϑιωθηϑὰ ἰο σοδά, 1 λαυϑ δαίὰ, ΤΆοω ατί πιν δον. 

Οί. 186 ἐῃ με ι.86 οἵ (5 ἴῃ ΜΙ. 11. 931-85. Αἴκὸ ἤοτα. 14, Αοἱβ 13, ΤῊΪΒ νβ. δοῃτδίηϑ δὴ ϑοῦο 
οἵ 86 οἷά ϑοταϊεἶἰο ἔογταυΐδ οἵ δάορῴοη. Οἱ. σοάθ οἵ Ηδιητηυτγδοὶ, δ 170. 

"28 Το ΗθὉ. δαὰβ αδἰ οὕ" πιδ; Ὀπὶ (Πϊ8 ἰῃιγοάυοοθα ὕνγο οχίγα Ὀϑδίβ ἰωΐο ἴ86 Ἰΐὴθ δηὰ ἰηΐοι- 
τυρῖδ ἴ80 ἱβουκμῖ. [Ὁ δϑοσὼδ ἴο ὉΘ ἃ ἰδίοσ ἱοπίης ἄονγαι οἵ [86 δίγοηῃς σηϑδαίδηϊο ὉΧΟηἶδο. 
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ΦΕΗΟΨΝΑΗ 5 ΟΑΒΕ ἘῸΒ ΗἸΒΝ ΚιΝα 

ΝΗ δὴ ἰγοῃ τοὰ 584}} ἴδοι Ὀγοδκ ἴθ ἰπ ᾿ΐΘο68,1 
λα ἃ ροϊίογ᾿ 8 νϑββεὶ ἀ88}}: ἔθ ἴο ἰγαρτωθηῖβ. 

ἸΟΤογοΐοσγο, δοῖ ψ βου, Ο Κίηρβ, 
Βε δάνιβοά, γο συ ϊογϑῦ οὗ οδυίλ 

πῶργνο Φοῃονδῃ τ τ ἔσδσ, 
ΑΠα τγο]οΐσα ἴῃ εἶτα τι ἰγοι Ὁ]. 

Ἰ ΟΥΒΕΣΡ βποογοῖὶν," ἰοϑὲ 6 θ6 ΔΏΖΤΕΥ 
1,ϑὶ γα Ῥϑυϑἢ ἴσοι ἴῃς γρμὺΡ ΑΥ, 
ἘῸῚ 18 ΒΏΡΟΓ ἰ8 αὐ] ΟΚΙΥ Κιπα] Θά. 
ΤΔΡΡΥ δῖε 8]] βθοκίης γοΐυχο ἰῃ ἢϊπὴ [5 

840. Πεδονδ μ᾽ Β Ῥγουνβοβ ἴο (86 Ευ]οῖ οὗ Ηἰ8 Ῥϑορῖο, Ρβ. 110 

Ῥβ. 110 ον 5 ογβοὶα ἴο τὴν ἰογά: 
“510 ἰδοὺ δ τὰν τσὶ παπα,ἢ 
Ὁπῖ}} 1 τβῖκα ἐΠΐπη6 ΘΠ θλ68 8 8ῖοοϊ ἴον ἴῃν ἔδοὶ. 
2) βονδῇ ν1}} οχιθηα ἰῃς γοὰ οἵ ἰδν βἰγεησίῃ; 
Ετοιὰ Ζίου συΐο μου ἴῃ ἐπα πιά βὲ οὗ ἔΠ1π6 δῃθιλῖθϑ. 
ἘΠ}. ρϑορῖςα ν}}} νοϊαπίθογο ἴῃ {Π6 ἀδν οὗ ἐγ Ὀδὶ]6 ἀγτᾶν 
Ἐτομὰ ἴπ6 ψοτῦ οὗ ὑπ τηογηΐηρς μου 5μ8}} Βαανα ὑμ6 ἀδὴν οὗ ἔν γουΐϊῃ.Ἔ 

6 μονδὴ Βα Βόγῃ δηα ν}}] ποῖ τοστοὶ ἰἰ, 

ΤΒου δγὶ ἃ ργίοϑὶ ἔόγενεγ δἴζογ {Π6 οσάεγ οὗ Μειο ζθά οι} 
ὅ7Π}:ε 1,οΓα [5 δἱ ὑδν τισῃὶ Βδηά; 
Ἡς ἀοὶἢ βυῖϊα ἴῃ {86 ἀδγ οἵ 15 στα. 
Ἧς )υάσεϊμ, μος 8] οἰ τη6 ν] !ογϑὶ 8 86 παι. 
Ης ἀοὶλ βυυῖζα ὑπ οΠϊοῖβ᾽ ονοῦ ὑπὸ σψιάσδ φαγί. 

χῶϑ τ, γωΐ αϑ δλερλογὰ; Ὀυὺ ᾽ὴθ ῥδγα οἰ ϑτὰ ἔβδνοῦβ ἴμ6 δῦονο τοϑδάϊηρ. 
γ 210 1ι1., ἡμάροα, Ὀὰῖ τδ6 ἴογγα ἰ8 αν ἀθ οἷν υϑοα 85 ἰὴ Φυάκοβ ἴοσ γμίεγα. 

Ἢ ΠΝ Ὅτι τον δίς [0 ἱδχῦ, δωὀπιΐξ μοιυιγεοίθαδ (0 ἀΐπι. ΤὨΘ Οἷς. σοϊδί δ ἐῃ9 ἐπ λύηι τοαυϊγοα 
ν 186 τροῖγο. 

4212 80 βνιη. δῃὰ ΟἹὰ [κὑ. Τδὸ τοπάογίηρ, ἀίδϑ ἐδ6 δοῆ, τωϑῖκοθ ὯὨῸ 8639 δῃὰ δΓοδο ἰδγουσἢ 
{μὸ ἰηθυσηοθ οἱ ἴθ Αγϑιηϑίο, Ὑπὸ ΗδΌ. σηθδηβ, ᾿1ῦ., ἀἰδα Ῥωγεῖν, ΔΒ ἴῃ ΦοὉὺ 8157, ΟἿ. αἰδοῖ χε. 
1918 απά Ηοβ. 133, 0} ΓΘίθσθῃοθ 18 ἰο δβάογδίίοῃ δϑὰ ννογσβὶρ. Α ρμ]δυβίθ]θ οσωαθῃάβίίοῃ τοϑάβ, ἀΐη8 
ἢἔπι, ὃ. δ., ΟΓΒΒΪΡ Ὠΐηι. 

5212 80 ΟΚ., ΤΆὨΘ Ηδρ. οτγαίίβ τίσλέ Ὀυῦ [δ 6 τηθύσθ γοαυΐτοϑ 10. 
4212 ΤῊΪ5 16 18 ῬΟΒΒΙΌΪΥ 6 ἰαίοσ ᾿ἐὐυγσῖοδὶ οὐ οι, βίμοθ 0 Ὧ88 Ὡ0 τϑαὶ σοῃπθοίίΐοη στ (86 

σοδβὺ οἵ [ῃ9 ρ8.., δης δϑρϑοΐδὶὶν ἴθ ργϑοθαϊηρ ᾿ἰπ68, τυ αἰ οἢ τοῖο ποῦ ἴο [86 δῇ οϊοα τῆο ποοὰ 8 γοίυμϑ 
Ὀυΐϊ ἴο 186 τυ] ογ8 οἵ ἰὴ οαδσγίδ. 

8 40 ΤὨῖθ νἱχογουβ, δβίϑίθίν, δἰμηὶν ροθίϊο Ὁ8. Ὀγθδίμοβ ὑπ υ Κ δρὶγῦ οὗ ἐ8ὸ Μδοοαῦθβδῃ 
ἐδ. Ἐνϊάσπον ἰδ6 {146 οἱ Ὀ60116 888 ὑυγηιοὰ ἴῃ ἔδνον οἵ [88 ζονν5, δηὰ μον δγὸ δἰγεϑὰν τοοϊοίης 
ἷῃ {86 δἰϊαί τηθηῦ οὗ Ρο] 168] ἱμπαοροημάθηοθ. ΑἸτμουσὰ Ὀγίθί, ἰΐ 18 [}} οἵ δἰ υδίοηϑ ἴο [βγϑϑὶ᾿Β δδσ- 
Ἰ6γ ἢορϑδ δῃὰ οοπαϊίοηβ. Τ86 ἢ ἴῃ 418 Ὀδδοὰ οὐ [86 ἰαΐο 96 νυ δ ὑγϑαϊιϊου ἴῃ ὅθο. 14. Αο- 
οογάϊης ἴο 1 Μϑο. 1441, Βίτηου δια δἷ8 ἀδβοοπάδηὺθ ἡγογο αϑϑυγοὰ [86 Βα Ὀ-ρυἱθϑιβοοα ἔοσονοσ. 1{κ9 
ἐδο βδιησιθηῦ ὑγίοδυ-κίησ οὗ θη. 14, ἢθ οοτηδίηοαὰ Ὀοΐῃ οἷν δῃὰ σοϊϊσίουβ δυϊμοτὶον. ΤΆο ἰπἰτίαὶ 
Ἰεϊίοτβ οἵ 15. 3, 8, βηᾷ 4 8ρ6}} [86 Ὡδι)θ ϑίτηοῃ, ὑπο 1αδϑὺ οὗ {86 Βοῃβ οὗ Μϑδιιδιμῖδα, νοβο βομίθνοσηθηίδ 
ΒΏΩα τοῖχῃ, 88 βυρποδίοα ἴῃ (18 08., οοττοϑροηὰ οἱοθοῖν ὑο 86 ἀοίβ]θα τοοοτὰ οὔ Μϑο. ΤΏθτΘ 
ἦθ Ἰἱυ16 ἀουρὺ, ὑμϑγεΐοτθ, ὑμδὺ ὑδ18 18 αὶ Μδοοβῦθδῃ ρ8. [Ὁ ταν Ὀ6 ἀδύθα στὴ δδβύγαῃοθ ἐπ [89 
ΥΘΕΡ 14] Β.σ., βοὴ Βηοη 'ψγν8ὲ5 Ὁτγοοϊδιτηθὰ ἀΐρὰ ρῬτιδεί, ρεπεγαῖ, απὰ σούοΥΟΥ οαἨ ἐλ ὕει απὰ ἰδ 
φγιθείδ, απα Ῥτοίδοίον οἵ αἰϊ. 1 Μδο. 1447 

4110: Ὀἰνίαϊης 1.6 νβ8. 85 ἴ8π6 τηθέγθ δῃαὰ Ὁ8Γ8116] '5τὴ ἀθιηδηά. 
4110) 7. 6., οοθ ογτινασγαὰ δα ἰοΐῃ (6 ΓΒΏΚΒ γον ἤθη {π6 ΔΓΤΩΥ͂ δ τηυδβίοΓαα. 
1103} 80 1,δὐ. βῃὰ Αια. Τὰ Ηρ. δάάβ ἐπ λοὶν αγταν; Ὀυῦ 815 ἀοδίσογβ ἰδ6 τοϑῖζο δα 

ἐδ οἰθασὶν αὶ ἰαΐδσ αἰοβϑ. 
1103 7, 6., ὑμ9 ἔγθβθῃ, νἱζογουβ δστίοσϑ ψ8ο, 11 βραγκίϊης ἀοννάτορθ ὑροῦ ἢμ6 νοροϊδίίος, 

εἴϑβδγα ἴῃ ἴμ6 τωογηῃΐης ᾿ἰσῃῦ. 
Β͵110Ι Μοειολίξοαεϊκ τῶν 6 6 ἰαΐογ δαἀϊίοω. Αὐ δὴν σαΐϑ ἐδ τοΐθγθῃοο ἰβ ὑο ἰδ Ἰδίο 79 δὰ 

Βίοσυ ἰὼ ὅδ. 1415:-2: 
1105 ὅο Ααυΐϊ8, ϑνταη., δῃ!ὰ Ψογοζηδ. 
4110. 8ο ακ. Η6ρ., οὐΐῳ, οὐ λδαα. 
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νον 

ὈΙΨΝΙΝῈ ΡΒΟΜΙΒῈΒ ΤῸ ΑΙ ΑΝῸ ΗΙΒ ΒΟΟΟΚΒΒΟΒΒ 

ἼἌΆΉ ἱπῃογΐδποα ὈῪ 86 ΔῪ Πα τδκοῖῃ ἰἴ: 
ΤΒογείοσε μ᾿ τοὶ ἢ υρ ὨὶΒ Βοδα.Κ 

841. 7εδονδ᾽β Ῥγουῖβοβ ἴο αν δηά ἴο Ζίου, Ρβ. 132 

Ῥβ. 132 ἸΦεβονδῇ, γοιβθδοῦ ἕον Πανὶ 4}} ἢἷ5 δι τοϊίοη 
Ξ32:ονν δ ϑύνογε ἴἰο δοβονδῇ δηά νονϑὰ ἴο ἐπε Μισεὶν Οης οἱ 8.0: 
841 ψ}}} ποὶ δηΐοσγ ᾿μἴο {86 ἰδηὶ οὗ ΠΥ Ου86, ΠΟΓ 30 ὉΡ ἰπῖο τν θ6α;: 
 ν}}} ποῖ χῖνα βίθδορ ἴο πϊπη6 ἜοΥ̓68, ΟΥ̓ 5 τ 6 Γ ἴο πιΐηθ ου6- 116 5;Ὁ 
ΠΕ] 1 Βηά ἃ ρἴδος ἴος δθβῃονδῇ, ἃ βαρ ϊδίϊοῃῦ ἔος ἴῃς ΜΙ Οπε οὗ δοοῦ.᾽ 

6,0, νγα μοαγὰ οἵ 1 ἰὴ ΕΡὨ γαῖ 8 };Ρ νὰ ἰουπά 1ἰ ἴῃ {με δΒεοϊα οὗ Φοαγίτη. 
Ἴμἰ 8 σοι ἴο ἢἷ8 δροάα; ἰοΐ υ9 ΟΓΒΕΙΡ δὶ ἢἷ8 ἰοοϊϑιοοϊ.« 
ΒΑγῖβα, Ο Φεδονβῇ, ἴο ἴῃ ν γοϑίηρ ρἰδοθ; τὴ ἴΒς ἀγκ οὗ ἰῃγ ϑιγοησίῃ. 
1 εἴ ῃγ ρῥγιθϑίβ θὲ οἰοϊ βεα σι τἰσὐδθοιιβηθ85, δα ἐῃν Ρίουβ Οὔ 68 γϑ]οΐςβ. 

Ἰ0Ὸγ ἐν βογσνδηΐ [αν 5 88κ6, ἴυσῃ ποὶ αὐνᾶν ὑπὸ ἕδος οἵ [πα δηοϊηϊοα." 
3} ονδὴ ϑύογα υηΐο Πδνα ἴῃ ἰγυϊῃ, μ6 Μ1}} ηοὶ ἀσραγὶ ἔγομ 1ὑ: 
“ΟΥ̓ [δὲ ἔγυϊ οὗ τὴν Ὀοαν ψ}}} 1 βεὶ οὔβ ἔογ ἴδε ὕροὴ ἐδ ν ἰβγοπο. 

121} τἴῃγ ομ]άγοη θυ Κορ ΤΥ οονοηδηὶ δηά τὰν ἰδϑιϊηοην, τοι  ἰθϑο ἢ 
16), 

ΤΒοῖγ οὨ] ἀγθῃ α]90 88.4}} Ὀ6 ἔόγθνθσ, [86 } 5}8}} 511 ἀροὶ ἐμ ν ἰμτοησ. 

ἸῈἘῸν Φεβονδῇ μβαῖῃ οἤοβθη Ζίοῃ, ἢς ἀδβιγοὰ 1ἰ ἔογ ἢϊ9 μβαδιϊδιίοη: 
ἨἩ[ΓΒα νη] : “ΤῊΪΒ 15 τὰν γοϑυϊην οἶδοα ἔοόγονοσ; ἤοσὸ Μ{Π11 ἀνα, ἴον 1 ἀδβῖγο 1ἰ. 
1] γ}}} 1658 ποῦ ὑγονι βίο; 1 ΜΙ] 884 {Ἰ8ν Ποῦ ροὸσ σὶτῃ Ὀγοδά; 
ἸΔΑηα ΠΕΡ ῥγιθϑίβ Μ1ΠΠΙ οἰοῖ μα ] ἢ βαϊναιίοη, δηὰ ΠοΡ ῥἱοιβ ομθβ ψὶ}} βουὶ 

ἴογ 7ΟΥ. 

ΚΙ107 Απ οχοθοαϊησὶν αἰ ἤου] νϑ. Ἡδοῦ. τοϑδάβ, ἢ ἀγίπκε ο7 ἰδλ6 ὅγοοΐ οπ ἰδ σαν; ἰλαγεοτα 
Ἢ ἐπι ΜΡ δ δαὰά. ΤἸΤμὸ δῦονο ἰσϑηβίϑίλοη [οἱ] ον 8. γτοοοηδίγιυοίίου βυμχοδίθδα Ὁν Βτίαιο (6 62., 

8 41 [μ4κὸ 8. 89, τἷβ ρ8. ἰΒ Ὀαϑοὰ οὐ ὑδο οονθῃδηΐ τ Ὠανὶὰ τοσογαρα ἴῃ 11 ϑὅδιὼ. 711-1.. 
ΤΠ6 ὑβδ] πλῖϑῦ ἰ8, ονγονοσ, δηλ δῦ τ τ ὑπο τυτιἰησ5 οἵ [86 ΟἸτγοηίοίογ, ΠῚ ΟὨγ. 649-42, αηὰ τ] ἃ Ἰαῖθ 
ενσίβῃ ὑγβαάϊοῃ τορδγάϊης [86 ταπιονδὶ οὗ 86 δυὶς ἴο Φθγυβα θαι ἴῃ ἘμΠ6 ἀδνβ οἵ Ὠαν ἃ. Ηδθ αἱδο 
Ὧ868 [Π6 ΓΘΓΙΩΒ 8δηα 15 ᾿τηθυθα ἱἢ ἴΠ6 ἰάδ6885 οὗ {η6 ἰαὐϑ ργίθβν ϑοῆοοὶ. ΟἿ. 3. 1 ὙὟΒΟ ρίοιιδ οπιξὰ 
τοθη!]οηοα ἴῃ 3' 39 Αγ ὨτοῦδΪν τῃ6 Ηβδίἀθθὴ8 ὙΒ8Ὸ γα] !Ἰοὰ δοουΐ 70.858 ΜδοοδθοιβΒ. ΤῊ ᾿ἰΟΓΑΣν 
δίγν]ε οὗ [δ 085. 18 αὐνκινναγαὰ δπὰ γτοροιἱουϑ δηά ἴδο]ςβ [86 νοῦ οὗ 8ὸ δαγίϊθσ ροσίοαβ. [Ὁ ὑγοῦϑοιὶν 
ΘΟΙΏ6Β ἔσοτῃη [δ6 Μίδοοδθϑθδη ροοα δηὰ νοΐοοϑ ὑῃὴ6 ΑΜ ἐδαὺ Φοῃονδὴ ν}}} γράθογῃ ἢ18 Ῥγόγηΐθοδ ἴο 
Φογυβαίοη δηα ὕπ6 ἤουβο οἱ Πενία τπγουχῃ ἐμ δοπίονθιηθηῖθ οὗ (6 Ηδδβιηοηθδη συΐϊοσθ. Τῆς 
ἰαπὶρ 7οτ “ ελοναλ᾽ 8 αποϊπίοα (Ὠανὶα), 17, νν88 ΡγοῦΘΪν ϑίτηοη, το τονϊνοὰ ἐμ ἰγϑαϊοηβ βηὰ καἰοτὶοϑ 
οὗ ἴῃ68 Ὠαενιαϊς ἀγπαϑῖν. [Ι 18 βἰρηϊβοϑδοῦ ὑμαὺ ἴῃ [86 οἱοδίηρ βίδῃσα {Π6 ὑβαϊγαϊβί ὑυΐδ [8ὴ6 οὨϊοῖ 
ΘΙ 1518 Οἡ ἴΠ6 τοϑιογαίίοη οἱ Ζογυ βαίθτι. : 

11821 ΤῊΘ τοϑίργθησθ ἰϑ ῬΤΟΘΒΡΙΝ ὕο 186 τηϊδβίοσίυποβ δε θηάδηςξ ὕροῦ Πδνι 8 ἢσϑὺ δὐϊοσηρὺ ἴὸ 
Τοσῶονο [86 δγῖκ ἴο Φογυβαίοη. ΟἿ. 11 ὅδι. 61-.͵ 

τ 7328 ΝΟ βυοὴ οδὺῃ 8 γϑθοογάθα οἰβουνῆοσο ἴῃ ἴδ ΟΤ. Ιὲ ἰδ οΕἰὍΟΥ 80 ἰῃίογθηοθ ἔγοσω [ἢ 
Ὠἰδίογί οι] βιθυθ οΠ ΟΥ 83η οἰθσηθηΐ βίη ἔγοσω ἰδίοσ θυ ίβῃ ὑγααϊεοι. 

1324 Οἵ. ἔος [δ βδπιθ ἰαΐοπι, Ρζ. 64. 
91325 Τὴ6 ΗδθΌ. οἴ υγαὶ ργοΟΌΘΟΪν ϑσωρμδαβίσοθ δ 6 δξα δῃὰ αἀϊχκηῖϊίν οὗ ἐὴθ ἀν! ξος ὑἷδοθ ἴα 

ΜΒ1ΟΣ Το ΒοναΒ Β τς 88 ὕο 8Όϊ49. 
Ρ1328 ἘΠΡΕΓΘ 80, ἰπ ἢ αΐ 411} βηὰ Μίο. 52, ἰδ ἐμο ἀδεισηδίϊοη οὗ ἐδ6 ἐδ ἐμὴ, δῦουΐϊ ΒοΙΒΙ ἤθη). 

Ετοῦ, {815 οοηϊοχῷ ἰἢ βΡΡΘΕΙΝ τ δὺ ἐὺ ἱποϊυαοα [86 γτορίου βουΐῃ τνοϑὺ οὗ Φογυδδίοσω πὰ Μοῦ ΕΚ ̓σ] δι ἢ- 
λθασίσα, Βθγο ὑδο δὶς Ὧδ8 Ὀθϑθὴ ἰοἷϊ, βοοοτάϊης ἰο 1 ὅβδια. 7), νν88 βιἰυδι θὰ. 

4132217 ΤὨΟ Βἰδίοτίοδὶ παγγαῖνθ ἰ8 ἤθγ δοηἀβθηβθά ΤὨϊδβ νϑ8. ἀδβοτίθθϑ [π6 γσϑβϑοῖνο οἵ [8 ρϑορἶϑ. 
:13285 ΑὉ φοῦο οἵ [Π6 δησίϊοηῦ βδοὴρ ἰδδῖ, δοοοταϊην ἰο Νὰ. 1055, 'νὰ8 βυῃς ἰὴ ἐμ6 ἩϊΘτ6 58 ἡ ῃ6}- 

ΘΥ͂ΟΓ [8:6 ῬΘΟρ]δ ἴοοῖς ἃν ἴμ6 αγκ δῃὰ Ὀϑζϑη ἴῃ6 ταδτοῦ. [Ὁ [8 ργοῦδο!ν αυοϊρα ἔτοχι [1 (Ἶς. 64, 
4132 ΠῚ Οἢγ. 65 βῃὰ τορϑαίβα τὰ 15. 
113210 ῬΟΒΒΙΌΪν (5 νβ. 8 ΒΙΣΟΙΥ δ δά αϊζίοῃ ἔγτοσῃ [1 (δ. 68, 
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ΦΕΗΟΨΑΗ ΘΒ ΡΕΒΕΟΜΙΘΕΠ ΤῸ ΑΙ ΑΝῸ ΤῸ ΖΙΟΝ 

1Τ͵ΤΏΉΟΓο 1} 1 τᾶ κα {86 Βοτη οὗ αν ἃ θυά:" 1 ανα διγσδημθα 8. ἰδιρ" ἴοσ 
πλἷπ6 δηοἰηϊορα. 

188:5 Θῃθμλ}65 Μ{1}1 οἰοῖ τ ἢ Βηδπιο; Ὀυΐ ὉρΡΟ᾿ Ὠϊπὰ ἢ]8 οσόνα Μ|11 ὈΪοοΙ.᾽ 

1 
Ἶ 

ΤΗΕ ΓΙΡΕΑΙΚ ΟΕ ΑΝ ὕΡΕΙΘΗΤ ΒΌΠΚΕΕ 

ῬΡρ. 101] 

842. Α Μαοοδῦοϑδῃ Εὐυ]ογ᾽ 8 Οὐ οὗ ΟἹοο, ΡΒ. 101] 

Ῥβ. 101 ἸΟΐ τοσοῦ δηά }ιβιϊοα 1} 1 βίηρ ἰο ἰμθε, Ὁ εβονδῇ." ΤΈΘ 
1 ν«}}} θοθανα τυ βοὶ ἢ τϊβεῖυ" δηά Ὀἰαιπηθ οβϑῖν. Ο σβθῃ τὴ ἴδοιι οοὐτηα ἴο εἰρίοο 

τποῦ ἴοΒ 
1 ν1}} να ὶκ ἴῃ υρτὶρηΐη 685 οὗ τη ἴῃ πὸ ταδὶ οὗ ΤΥ Ὠοιι86. 5 Ἀὴὶ 
] ψ}}} βοὺ θοΐογα τϊπ6 οὐο8 ποϊῃης ἰῃ δῖ 8 θ856," 
Ι μαῖβ δὴ δοὶ οἵ δροϑβϑίδϑυ 3. 1ὑ 541} ποῖ οἴθανε ἴο τη6. 
4Α Ρδγνοσβα ρυγροβοξ 1 ψ}}}} θη 8} ἔσου πο; 1 τι}} ΚηΟ πο ον]]. 

δ ΠΟΟΥΟΙ 5θογεῖϊν 8 ηογ5 8 πο ΟΡ, τὰ 111 ουΐ ΟΗ͂; Ηΐ8 
ΒοΟνοῦ [88 8 ᾿ἰρσὴ ἰοοῖκ δῃηα ἃ ργουά δροασγὶ, ῃἷπὶ νὴ] 1 ποὶ ἰοϊογαῖδ. ἀν Α 
“Μίπε εγεβ 8388}} θεὲ ἀροι {με ἔαἰ ἔα] οἵ με Ἰδπά, ἐμαὶ ἘΠῈῪ πιᾶὺ ἄνγθ}} τῖτ ἰονατά 

Π16: δὰ 
τοῦς 
ἄοοτο 

513217 ΤῊ 5 18 ἀοτίνϑαὰ ίσογα Εζοκ. 295, 
Υ132117 Οὐ. 1 Ερδ. 15., σε Ἐθῃοῦοδση ἰδ ἀθβογ Ὀ6α 88 ἐλο ἰαπιρ οἱ Ἡανίά. 
ξ42 ΤΕὶθ γ8. ἷἰ8 πῇ ἐποροτίααι δἰδιοτίοδι ἀοουτηθηῦ. ἴπ 1 Μϑο. 14} ἰὺ 15 χγϑοσοσάϑα οὗ Βίσωοῃ, 

89 Μδοοδθϑδϑῆ σγσιΐοσγ, [ἢ 

ἘΣ δἰγετισίλοπεὰ αἱὶϊ ἰδλα αἱείτεπδοὰ 07 Ὺδὴ᾽λλο Ῥεορΐε, 
Ἡς υἱκε [εἰ] ο7 χοαὶ [ογ ἐδ ἰαιυν, 
Απαὰ δνονῳ ἰαιοΐδε5 απὸῶ υἱεκοὰ Ῥέτδουτὶ ὧδ δαπὶδλοά. 

ΤΒοῖο 5 ονόσν τολϑοῦ ἴο Ὀοϊῖονοα ὑμδῦ ἐμὶΒβ 08. νοΐοϑϑ [η6 ἰά6815 οἵ Κίτηου, ψῆο ουῖ οἵ Ἐπ μι υαΒ ἍΕ8 
τομάς ὃν δἰδ δδυν δὰ βυ 7θοῖδ ὑπο ὶγ σον γΠΟΓ, τα ΠΠΔΥῪ σοτωσηβπάθγ, πα δἰ Ὀγὶεβὶ. Οἱ 4]} (89 Μβδο- 
σΑΌΘΘΙ ΣΌΪΟΙΒ ἐν ψ88 ἴΠ)6 τηοδὺ ἔβδιηουϑ [0ΓΥ ἐδλα 7μδίϊοσ πὰ αὐ λον δα 8 ἰο λὲδ αι τηὶ 158 
δέεοαυδε δά δὲ ὃν αἱὶ πιδατιδ ἰο δχαίξ ᾿ἴ8 Ῥεορίδ. .. δὸ ἰλαὲ ἐλ ἤδαίλεη ιὐετα ἰαζεπ αὖρα 
οσομπίγν, αδ υοἱ α8 ἰλοδα υἷο τοεῦε ἴηι, ἰδέ εἰν Ψῃη δανὶὰ ἣχ Μδϑο. 1425. Μὴ 10 ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ Ἧ6 Δτὰ ΕΣ 
1δδὺ βοξυδίθα 86 δαῦὶν Μδοοδθθδῃ τυϊοσβ. ὙΤῈΘ γϑίθγθποθ ἴῃ ὃ ἴο, [|ἰϊ., λέ τσογὰ ΟΠ ἰδλοπι ἰδαί ἰωγη 
αδῖάε ἰδ ΟἸΘΑΣΙ͂Υ δὴ δ υδίου ἰο ὑπΠ6 δροβίβϑίθ 76.007] ψ᾿ΒΟΔ6 ᾿οδηΐηρδ ον δὰ Ἠδ]Ἰοηίδτη δὰ Ρτοοϊρ ἰδιοα 
ἴ1πΠ6ὸ Μβοοδῦθδῃ δίγυσαιθ. ΤῺ τγοΐθγθηοθ ἴῃ 08ῃ9 βεσοπὰ ᾿ΐηθ οὗ ὃ '8β ὑσοῦ δον ἴο 186 βδάάυοθδα 
ὨΟἮ]68 Π ἢ τ σἢ 86 ΜβοοβΌθθΩΒ ἃ8 γϑὺ δὰ τηβδαθ πὸ Δ] ης68. ὯΘ ΡΒ. ΕἸ ΕΒ 8) Θχοοθηρ]ν 
νἱντὰ »ἱοΐαγο ποὺ οἷν οὗ 86 ΠΟΌΪΘ ταούνθϑ ΨΒίοὴ δοϊαδίθα βίπηοη Ὀυῦ αἷδο οἱ ἴμ6 αἰ ββουὲ οοπα!- 
ἰϊοηβ 8 ΒΟ Β6 ἴο ἀθα]. 108 Βνο- οδὺ πηϑῖσο οσυρδβίσοβ ἴ86 ἀθορ ἔθοϊϊησ ἡ οἢ ἰπδρὶτοὰ 
τα. 

4101: Το ΗΘΌ. δά ἀβ, οομβοίης ὑπὸ τρδίη νϑγῦ, 7 ιοουϊὰ δἴπρ Ῥταΐδοι; Ὀυΐ (μἷ8 ἀσϑίτονβ ὑῃ9 σωϑίσθ 
δηὰ 8 ΔρΡΡϑγθηςὶν [86 ψ τίς οἵ Ξ ΡΟΣ βοιῖδθ. Ῥυδαὶ βηὰ ΟἾΠΟΓ οοταπιθηίδίοτβ πουϊὰ τοοοῃδίγιοῦ 
86 οΥαίη8) νῈγῸ 80 88 [0 τοϑα, Ζ τοῦ ζεδρ πιέτον απὰ 7μδίϊοα. ὙΥὮ1ο 0818 τοσοηδίσγυοσίζοι 15 ροββὶὶν 
ογίχιηδὶ, ᾿ῦ ἰδ ουἱν ἃ οοῃ)θοΐυτθ. 

ΒΙΟΙ: 1Δι., πὶ ἐδλὸ τᾶν οἹὁἩἁἹ ὡρτὶολίηεε. ΚΟ. 8, ἐπ απ ιρτϊρλί ὧα 
4101: Οδεέδίη βομοίδιβ ψουϊὰ τϑοοηϑίγυοὶ ἐμ ΗΘΡΌ. 8ὸ ἐββῦ, ἔμίο νβ. σουϊὰ τοαϑᾶ, 1 ιοὐϊ οἷνο 

λεθὰ ἰο ἐλ τσαν ὁ λ6 ὠρτῖρλὲ λέη ᾿ς σοπιξε δαίοτε πιΘ. ὙἈΪ]6 ἰὺ 16 ὑσοθδοὶθ ὑμαὺ (89 Ἰδϊθοτ Ῥϑγὺ οὗ 
τμῖβ ᾿ΐπθ ἰ8 οφογγυρί, 0818 τεοοῃβίγυσίίοῃ ἰ8 ποῦ ἱΏ ΒΒΙΤΏΟΩν 1 18 οομοχί. ΤῸ Ξγβὶ βίβῃβα οἵ 
1Π6 Ῥ ἄ66}5 εἰδή, 186 τυ θ᾽ Β ῬΘΥΒΟΏΔΙ τοοϊίνεβ δηὰ βοϊΐϊοῃβ. [0 '5 ποῖ 08} [886 βϑοοῃά βίδηχα ἰδὲ 

τὴ 065 Ὠϊ5 ἐγσϑδίσηθηΐ οἱ [6 νἱοκοαὰ δηὰ ᾽86 υὑρταμῦ. 
41012 ΤᾺϊΘ νοτῸ δηὰ ἴμβοϑθθ ἱῃγουρμουῦ 86 Ὧδ. τηδν ὉΘ ὑγαπαδιθα ἴῃ ἴ[ῃὴ6 Ὀτοθθαῦ, ἀθδουϊ θη ς 

ΒδΌϊῦυΑΙ δοϊΐοη, Ὀαῦ ἱπίοτγργθίθα ἴῃ ἴμ6 ᾿αύυτθ ὕθηϑθ ἴον Ὀτγίηρ οαὖῦ τλοτγα οἰθαυὶν ἴμ6 ἰάθβ οὗ [86 νΟῪ 
το ἢ υπαοτὶ θα (6 ρ6. ἴὑ ΘΟΓΓΟΒΡΟΠΘΝ ἰῃ ΒΩν ΥΒ ἰο ΟΣ τηοάθγῃ οὶ οὗ οβῆοσ. 

41012 1,1ι., ἐλὲπρο ο7 δεϊϊαὶ, 
1012 Οτ, ἴλα τροτὰ ο7 ἰλοδϑα ωδο ἰωτηι αδἷάε. ᾿ 
ε1014 10., ἃ Ῥεγυεῦδε πεϊπά. ἘΛΊΒΟΥ ἃ σοίθγθποθ ἴο (06 ουγγοηῦ ἰδηάδηον τοναγαὰ Η δ᾽] δηΐδτα 

οἵ ἰο ἐαἰϑεβοοά ἴῃ κοῃοσαδὶ. 
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Ῥτιοσῖδ: 
Ζ68ο- 
ν 888 
αρϊνοῦ- 
ΒΔ] τυΐϊο 

1.665 
πὶ οἵ 
Ῥϑορὶθ 

ΤΗΕ ΓΙΟΕΑΙΒ ΟΕ ΑΝ ὕὉὕὉΡΕΙΘΗ͂Τ ΒΌΙΕΒ 

Ἧς νο νυ8}1κ5 'ἴῃ 8η Ὀρτὶ σὺ τυδηπογ, ἐπὶ οπ6 588} Βοῦν  τη6. 
ΤΉς ψο ῥγϑοίοθϑ ἀθοοὶΐ 85}4}} ποὶ ἄννθὶ! τ τ] τὴν Βοιβα; 
Ης σνῆο βρθδῖκ8 [δ ϑεβοοα 5}8}} ηοὶ Ὀ6 οβϑίδ 5Π6α Ὀοΐογα τΐῃθ ΟΥ68. 
ϑΖοϑ]ου 3 γ} 1} 1 ἀοϑίγοΥ 411 ὑπ6 τὶ οκοα οὗ 86 ἰδηά, 
Τμδὶ 1 πιδὺ οἰἰ οΥ̓́ ἴτοια ἰδ οἰΐγ οὗ Φεβονδὴ 41] ψιοϊκοά ἄο 618. 

ΙΝ 

ΤῊΕ ΕΠΠΕ ΟΕ ΖΕΗΟΨΑΗ ΤΗΕ ὈΙΥΙΝΕ ΚΙΝΟ 

Ῥβ. 94, 47, 98, 9ῦ, 96, 98, 97, 99, 4Φ21-δὶ 

δ48. Τῇο Ηοζιαρο τυ οδονδῶ (6 σίνοσβαὶ Κίηρ, ΡΒ. 24 

Ῥβ. 24 ΤῈ οδγίῃ 19 οῇονδῃ᾽ β δῃά 8]}} ἐμαὶ 11 οοῃ δὶ 5, 
ΤΏο νοῦ δηα ἴδοβο πὸ ἀννο ]] ἐπογοίη; 
ΞΕοΓγ 5 Βα δαί ἰουπαρά ᾿ξ ὕροη ἴδ 8688, 
Αμὰ βϑίβθ 5ῃ6α 1 ὑροη {πε Βοοα5." 

ΦΙΟ τδῪὺ δϑοοηά ἴδ ἢ}}} οὗ Φομβονδῇ ὃ 
ἯΤΟ Δ. βἰδπά ἰὴ Η]8 μοὶν ρΐἶδοο ὃ 

Β1015 Τὴϊ., ἰο ψμηῤβευν; Το ΗΘΌ. ἰαΐοτι, ἐο γίβα δατὶψ ἐπ ἰλδ6 πιοτηιΐπο, 88 ϑαυϊναῖθηῦ ἕο Οὖγ 
Ἑΐπς. νοτῦ, ἕο δά Ζϑαϊοι. 6 ργεθθηῦ ἰάΐοτῃ ΘχΌγΘδ808 Ὑ86 1468 οἱ Ὀεΐηκς ΘΟμδύβ ἢν ξϑϑίουβ. 

186 Ευ]19 οὗ Ἰοδονδῖ 89 Ὀϊνίπο Κίην.---α Ῥδϑε οὗ [86 πηϑϑβίϑῃο ἢορ6 νυν ὺν αἱ ἔθγθηῦ ἔτοσω 
ὑμαῦ ὀχργθϑϑϑὰ ἴῃ ὕμο ργϑοθαϊωρ δϑοίζοῃβ 18 ἀθνϑιορϑα ἰῃ ὑ89 Ῥτθθεδὶ βτουρ οὗ ρθ8. Το Ὀανίαϊο 
Κίης 88 αἀἰθαρρθαγθα οοτηρ οῦθ ν ἔγοτῃ [8:8 ᾿ΒΔ] τὐϑῦ 8 νἸβί ου δῇ ἱ Φοδβονβὰ 8 ὑδπ6 ἀΐντηο Κίης, 
ἍΟ ΤΌ]65 ΒΌΡτοταΘ Ὡοῦ οὐἱν ον Γ 110016 Ιδγϑϑὶ Ὀμχὺ ονογ 8}} πδίάομβ δηὰ 86 υμίνοτθβθ. ΤΉΏΘϑο 88. 
τοργοδϑηΐ ἰῃ ΤΏΔΩΥ ΜΈΥΒ 06 ΠΟ ἶοϑὺ δηὰ πηοϑὺ δβρίτιυδὶ οχργοδδίοη οἱ ἴβσγβθ'Β γηθϑβίδηΐσ. ἢορθ. ἴῃ 
189 χδὺ οὗ ἴῃ) Ργορδοίίο υυτιτηρπ, Ὁ 18 ῬΟΒΒΙΌ]Θ ἴο ἴγτϑοῦα ἢὴθ στϑαάυδὶ υπίοϊάϊηρσ οὗ [Π18 θ6]16ἱ. 16 
186 Ὀδνίαϊο πϑίϊοῃϑὶ ἤΟρΘ8, 8 σϑηθϑὶϑ σηϑν Ὀ6 ὑγβοθά Ὀδοὶς ἴο ὑμθ ἀδυβ οἵ ἴδ υπϊϊοα ΗδΌ. Κίης- 
ἄοπι. ὅθ ϑχδγηρίθ οἵ ομθ ἱκίῃρ τὰ ρα ΟΥΘΣ 8} [86 ὑσῖθθβ οὗ [ϑγϑεὶ δῃὰ ὑμοῖγ σοπαυθγοὰ πο ροΓΒ 
Βισκαοδιδα ἐδο ΟΥΥ οὗ ομθ ἀϊνῖπο Κιπα τυϊηρς δυργϑιηθ ονοσῦ 7οὸνν δηὰ (ὐϑῃτ!ο 81κ6. ΤῊΘ ῥγορμοῦ 
ΑΥ̓ΔΟΒ ΜῸ8 ὕ8 Βγϑῦ ἴῸ ὄχργοββ ὕμθ ἀϑβηΐϊθ οοηνιοίίου ἴδδὺ Φομονδῃ αἰτοούθα (86 ἰογίιθ8 οἱ [8γ86}᾽8 
Βοδαύδθθῃ οὶ ὨΟΥΒ 858 νὰ }} 35 ὑβοδθθ οὗ ἢΐβ οῇοθθῃ ρϑοῦρΐίθ.0 Ἀοαυδίῃΐδηοο τὺ ἰὴ9 Αβϑυτ., ΒδΌν., 
δὰ Ῥουβίδη Θιρἶγθα, Θϑοῦ γυϊοὰ Ὁν οὔθ δΌδοϊ αὖθ ΠΟ ΒΟ. ῆοδο δυϊμογν οχίθη θα αἰχηοδὶ ἰὸ 
ἴθ Ὀουπα8 οὗ 86 Κπονῃ ννοτ] ἃ, ὑἰδῃμάϑὰ ρονθγίυ!!ν ὑο Ὀτοδάθη [βγβ6}᾽5δ οοποδρίϊζο οἱ {89 δχίθηὐ οἵ 
Φοδονβῃ 5 τὰυὶο. ΤὨΘ οχίϊο δἰδο Ὀγουσμῦ ἴθ ἰαῖο ἑουσὰ υνἱ ἢ τὴν ἰογοῖχηιι ρϑορἶθθ δηα ἀδνοὶ- 
ΟΡ στ ἰη ἴδ6 Ὠοαγίβ οὗ οογίδίη δ] κῃ οηδα 76 ν)28 ὑπ ἀσδῖτα ἴο βῆδβγο τυ ἢ ΟΥ6Ρ ὑϑορἶθ8 ἐδ0 ψοῦ- 

'ρ οἵ (ὴ6 οὔθ αοἂ νῆο δὰ ΘΡΘΟΆΗΥ τον 8 |6α δἰτπη861} ἴο ἴδ ϑν 88 ῬΘΟρΪΘ. 
Ζεοδαγίβῃ, τ οθο ἀδίθ, ϑαῦὶν ἰῃ ἴδ Ῥογβίδῃ ρογὶ οὰ, σδϑ δ δϑοϊυοὶν θχοα, 18 ῃο γδῦ ὑσορῃοῖ 

ἴο Θχρτγθββ ἀββηϊῖο! ν (815 ταϊβδίοηδυν ΒΟρϑ: 1π ἰλοβα ἀαγνδ ἰδ πιδπὶ οιὴ ο7 αἰϊ ἰδ ἰαπρωμαρεϑ8 ο7 ἐδ6 παίϊονιε 
4ὁλαὶϊϊ ἰαζε λοϊὰ οἵ δκῖγί 07 ἴπι ὡδὸ 18 α “ει, βαγψίτιρ: " 76 ιοἱ! ρο υἱἱίὴ, νου, [0Υ τε αν πδατὰ ἰδιαΐ 
Οοὰ ἐδ υἱδᾶ νου." Ἰη 18. δ67 [ὴο ὩΟΌΪΘ ὮορΘ 18 90 οχσργοαϑοα ἰμδὺ 7 ονδῃ Β ἤουδο Β}8]}] δα εαἰϊδὰ 
ἐλὲ ἤοιιϑ6 07 ῬΤαμΕΤ ΓοΥ αἰϊ ἀρ μι ΤῊΘ υπκηονῃ ρῥγορδοὶ οὗ Ζοοἢ. 145, ψ8ο τοὺ ἀυτίην [86 ᾿δαὺ- 
ἰοῦ ρατὶ ὍΙ ἐμοὶ ακ. ρμογιοά ογ ἀυτίης 186 ΜΜδοοδῦθβῃ 856, δἰ8ὸ οἰδθαῦὶν ἀϑοϊδσγοα, ὑελοναὶ δλαῖ δε χΐπρ 

ΟΌΘΥ ἐατίῆ. 
[ῃ 8686 058., ΜΒ ΐοἢ ἀθβογὶθθ σον Β Κίηρῖν τυ]θ, ἐμ Ἰἰτυτρίοδὶ οἰθσαθηῦ ἰδ ργοσαϊ ποῦ. ΤῊΘ 

δυΐμοιβ οὗ χωοδὺ οἵ ὑβθίῃ ᾿νοῦ νυ ]] υδἱϊηῖρα τ ἰδ6 ἰαἴονς ΟΟἿ. τσ: Ἐπ οὶς., ΠῚ [8., ὕϑῃ., 
7οῦ, δηὰ τϑαν οὗ 88 Θδγίοσ Ρ88ὅ. ΤΏ ἱπῆυθηοσθ οὗ ΠῚ Βα δὰ ἰδ ἘΡΡΟΘΕΙ βίγοῶς. ΤΏο86 088. 
τοργοϑθηΐ ὕ89 ΒἰΒἢ -τυδῦθυ σρδτκ οἱ [5γ86}᾽8 τηθββϑίϑηϊο ἤοροθ. Τοὶγ ἰἀ68}5 ᾶτὸ Ὀγοβεοσγ, 1[ϑ88 πδιϊοηβὶ, 
δ τηογα απίνογβαὶ ὕμβδὴ ἴμβοθο ἰουπᾶ οἰβαενγμοτθ ἴῃ (86 Ῥβδιοσ. ΤΠδν ργορδΌΪν τοῆθοῦ [86 ᾿ἰΑΓΡῸΣ 
οὐοοῖκ οἵ 186 7ονν5 οὗ ἴδ αἰπροτδίου, δηἃὰ τδν τγο]ϊ δνθ Ὀθθὴ ττὶ ἴθ ἴο 6 ϑυης Όν ἐὑδ6 οἱ] τὶ δ 
88 ὉΠΘΥῪ ΟΔΙΘ Βίγοδυιίηρ ἔγοσα ὑμ6 αἰδίδηῦ ἰαηα οὗ ὑΠ8 6χὶ]68 ἴο Ῥὰν ποηδβὸ ἰο ἴδ ἀϊνίπο Κὶς αὖ 
ἴΠ6 σγοδὺ βδηηυδὶ ἰθαϑὺ Ἰὼ τ. 6 ἀκ ν8Β [οονίης [86 τοβίογδαίίου οὗ ἴῃ Φυάοβη οοσησηυηϊον 88 6 τοϑυ] 
οἵ ΝοΒοτ δ 8 τνοτὶς. ΤΏΘΥ ἰοττηυϊαῖθ ἐπϑὺ χα! θὰ Ὀο]ἰοῇ ἴῃ (Π6 τῸ]6 οὐ κΚίηράοτῃ οἱ Οοα τοὶ 
88 ρίνϑῃ [8:6 ΟΘὨΥΓΑΙ ᾿Ϊ͵δοθ ἴῃ ὑδ6 ὑδβοβίμημθ οὗ 6808. ϑρι δ] πα, οἰ οἰ οὰ, ἱπαϊνίἀυδ θὰ, δπὰ 
γοϑὺ υϊνογβα ξοὰ ὈὉν ἴτω, (δΐβ οομοορου οἱ ολονδἢ Β τυῖο Ὀθοϑίηθ {Π6 οοτγτῃοτγ-ϑίοῃο οἱ ΟἸτβὐδηϊν. 

ἢ 483 Μίδην ἱπίογργοίοιβ μὰ ἴῃ (δ ᾿5. ννὸ ΟΥὁἨὨ του αἰδέϊηοῦ απΐΐθΒ. 88. 1: 3 ἀδροτῖθο 29Π0- 
ψἈΔ8᾽8 υπΐνο ΤυΪο; νβ88. 8.9 {Π086 οἰ ἰσὶ Ὁ1]6 ἐο ψνοσβδὶρ ἐπ ϑθοναδ᾽ 8 ὑθαλρὶθ; νεϑ. 7-190 ἐμ6 οηΐζϑηοσο οὗ 

5243 ΤῊΘ 0 ἰβ Ἰδοϊπα ἴῃ 86 ΟἷἸς., ὅγτω., δῃὰ Τβοοά., δἀπὰ τὴδν 6 ἃ ἰαΐοσ δα αϊτίοη. 
8242 7, 6., 1.6 στοδὺ νδύογβ, νοῦ, δοσοσάϊης 86 γι νο βου ίϊο θϑ οί, δηοϊτοϊθαὰ [86 οαγί ἢ. 
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ΤΗΕ ΒΟΜΑΟΕ ὉΓΕΚ ΦΕΒΟΥΑΗ 

ς δὲ Βαιἢ οἰδθδη μδη45 δπα ἃ ρυγο μοδγῖί, 
ὝΜ:ο δΒαίἢ ποὶ βυογῃ ἐδ βοὶν. 
ες 588}} τϑοοῖνε 8. Ὁ] βϑῖηρ ἴσομῃ Φοβονδῇ, 
Απά νἱπάαϊοδιϊοπ ἔσομαι {πὸ οὐ οἵ δὶβ βαεϊνδβίίοη. 
9718 15 ἐπε σοηογαϊίοῃ οὗ ἴμοιι ὑμδὶ 566 ὶς πὶπὰ,5 
ΤὨδὲ βρεῖς ἐμε ἴδοις οὗ δοοῦδ᾽ 5 ἀοα.ΐ 

Ἴμλυρ γοὺυγ Βοδα8, Ο γε ζαῖςθβ, 
Αμπά [ΠΠἰὀ ὀ γουγϑοῖνοβ ὑΡ, γὲ δνουδϑιίϊης ἀοΟΥ5, 
Αμὰ {δε Κίηρ οὗ ΟἸοΓΥ υ]}}] οοτὰς 1η. 

ΒΝΒο ἰ5 1819 Κιηρ οἵ ΟἸοΣν ὃ 
δεδβονδῇ, βίσοηρ δηά ταϊσδῖν, 
Φεθονδὰ τα στυ ἴῃ Ὀαιι]6. 

110 ὩΡ γοὺγ Ποδα8, Ο γε ζαῖοϑβ, 
Απά [1 γουγθεῖνοβ ὑρ, γὲ νου] ϑίϊησ ἀοο γα, 
ἈΑμπὰ ἰδὲ Κιηρ οὗ ΑἸΟΓΥ ν1}} οοσης :η. 

10ΌΗο ἰ5 1815 Κιηὴρ οὗ ΟἸΟΓΥ ὃ 
Φο ονδῇ, ὑπὸ ἀοά οὗ Ποκβὶ5, 
Ἡς 15 {86 Κιηρ οἵ αἴογγ. 

ζεοθονδὴ ἰηΐο ἷδ ὑθῶρίὶθ. ΤΏΘΙΘ ἱδ ἀάπε πὐδρλετμ κοντὰ να ἃ οογίδίη ἩΡΟΓΡΙ υμὶον ἱπ ἰδθ Ρ8., ν δοίῖδον ἐὲ 
Ὀ6 οταίμαὶ οὐ ἴδ νοῦς οὗ ἴδ οαϊίοτ, ἴος ἰὨγουκδουὶ ΖΘ ον ἰ5 ἐδ6 οὐὈὐθοὶ οὗ Βοζαδϑθ, διὰ [89 
Ὠοσηθ 18 ἴῃ ὉΡ οἱ [8 ρϑορὶθ ἴο 88 ἰδιλρ !θ ὕο ογθΐρ. ΤῈ ἀδῖθ οὗ ἴδιο Θοποϊυάϊηρς δοοου, 
1.10. 5 ἰὴ6 ΟΓΌΣ οἱ (86 πῃοῖο αυοδίίοη. [{5 Ὁ8ο υπὰ 5 ον ον δὴ ἰσωροτίδης ονθηῖ ἰῃ [86 ἢ ΐ5- 
ἴοτν οἱ ἴδ ἰθϑιηρῖθ. ΤὮτγοο βυοῦ ονϑηΐδ ἤδνθ Ὀθοὼ δβδανοοδίθα ὃν αἰβογθηῖ ἰωιογργοίδγ: (1) (}9 
ἀοαϊοδιίίου οἱ βοϊοσμο Β ἰδτηρίθ; (2) ὑ89 τοἀθαϊοδϊδοῃ οἵ (8 ϑεοοπὰ ἴδβιῃρ]θ πῃ δ16; δηὰ (8) ἐ89 
ΤΟΟΟ;δΘΟΓΔΟΩ οὗ (86 ὕστηρΐὶθ ῃ 165 Β.οσ. Τθ τωδγιΐδὶ Ὠοΐθ ἔδνοσβ εἰ ποῦ 109 δα ϑϑὺ οὐ [86 ἰαἰοδὲ 
ἄἀδίθ, θυὺ 186 ροδϊοη ο 80 Ρ8. ἰῃ [π Ῥϑδιύθυ ἀοεβ ποῖ ἔδνοῦ δα Μδοόοδῦθδς ρμετὶο δ ἐμβουμὴ ἰδ 
ἀοδα ποῖ ϑῃ γον Ἰρτροῖμας ἰδ. ΤὮΘ τοίογθῃοθ ἴο (86 ονουϊδϑδίζης ἀοοσι, ᾿ἰϊ., ΟΠ οἰεγηιλν, ἰδ 
ἱποουδίδιουῦ ἢ οτφίηδὶ ἀϑαϊοδοη οἵ (δ8 ἰθγωρῖθ, ἐξ [86 δἰ υδίοῃ 8 ἴο ἐδ φαΐθϑβ οἵ ἐμθ ἐθεωηρὶθ 
ἰδ. Τδδῖ ἐδ6 δυῦδοῦ οἵ δ ἰοδϑὶ ἰῃ6 δϑαϊῖοῦ οὗ (86 ὑδ. ἰῃ ἐΐϊ8δ Ὀσοϑοηΐῦ ἔογτγω δ δὰ 1ἢ τωϊπὰ ἴδ6 ὑδιωρὶθ 
δἴοϑ 8 οἰδϑαγῖν βῃῆονψῃ [10 βγαῦ ρασὶ οἱ [ῃ6 Ρ8., 6. σ.. δ. ΒΌΓΙΒοτιηοΤο, 670 ἰδ ὨΟ διιχχοσίΐου ἱπ 
9 Ρ6. ἐἰμδὺ 188 δυῖδογ πῃ τηϊηὰ [86 ζδίθβι οὗ δογυδδίθσα. ΤῊΘ ρϑου δῦ ρὮγδδο, Κὶπρ ο7) Οἷον 

ἴα [86 αἰταΐαν {1656 νοι ἴ86 ΒΘΌν. Κίπαβ διωρίονθα ἴῃ ὑποὶγ ρου] 6 ἄθογθθβ δηὰ δἰδιοτὶ 
ἱπδοσίριίοβ. Φοδονδδ᾿ Β Θη Γμο6 ἱπίο Ὦ15 ἰδχηρὶθ ἱσηρ] 68 μ8ὲ, δοοογαϊΐης ἴο {πα Ὀοϊίοξ οὗ ἷἱβ τοῦς 
ΒὨΐρρϑσβ, 9 δὰ ίογ ἃ ἴἴγωθ δρδῃπάοπθὰ 11. ΤᾺ . Βηὰ οἰϑοννῆθτο ἴῃ ἐῃ0 ΘΟΒΘΙΩΡΟΓΑΓΥ [10 - 
ογδῖυστο ΜῸ ἰδδγῃ ὑμδὺ 0815 νγῶϑ Ὀγϑοΐϑοὶ ν πδὺ ΜῈ 8 Ὁ] τν Ὀοϊἑονοα Ὁν ἴλ6 769 :.018 ἀυτίης [86 ροτοα 
οὗ (λ6 ΒΘΌν. οχὶϊθ. Εκα κῖ9ὶ ἐδυσμὶ ἰμδὲ ϑϑβονδὴ ᾿διαρογα σὴν ἰδίῃ ὑρ δΐβ δθοαθ οὔ 8 : 
τοουμπίδίη ἴῃ ἴδ0 ποῦίῃ. Τδο ὑτονίοια ἰμδὲὶ ἀϊδιυτοθαὰ ἐδο δευρὶ Ὀυϊάοτα ἴο ψβοσὴ Ζϑοθ δε δ ἢ 

Κο 88 οί οῦ οὐ ποῖ βουνὰ τουὰ Ὀ6 βαιϊϑθοα τὰ [86 Ἰδιωρὶθ δά 1.8 βογνΐοθ, ρο]!υϊθα δ 
ΟΥ̓ Ββδὰ Ὀθϑῃ ὉΥ 86 Ὀγθάθῆοθ οὗ [8 μβοαίβοῃ. Οἵ. Ζβοὶ. 81:.6, ὙὍὙὨδ δοοοῃὰ 88] οἵ (δ]8 Ρ8., {86γθ- 

ἔοτο, 18 ροου ατῖν ἈΡΡΤΟΘΤΙΔΙΟ ἰῃ δοῃῃθοίοη τἱ ἢ [ῃ9 τοαοαϊοδιίοι οἱ 86 βοοοπὰ ἰδθεηρὶθ. [{ ἰσηρ θα 
ἴδδὲ [86 τα ΓΟ Θα ἰῃ βοϊδση Ὀγοοθδβίοη ἰο {86 ἰδιωρὶθ ὑοὺν τηυσἢ 88 ἴδον αἰά αἱ 1ὴο 168.» 
ὥοη οἵ Ὑ.8}}5 ἃ ἴον Ὑϑϑγθ ἰδίοσ. Οἵ. Νϑὰ. 1281:-6 ἘΔ ρρτοργίδίθ ἱδ [89 ορθηΐωῃᾳς δίδῃξδ 
οἱ Ια. 24, το ἀοδογὶ 65 ἢὴ6 υηϊνογβαῖ εν οἱ Φοδοναδ Β γυϊ6---δὴ 1668 ἩδΊΘὮ ἘΡΡΘΝΕΡ ἴ8: κοσσηϊῃδὶ 
ἴοττω πῃ Ατω. 9 βῃὰ νϑβ οπαγβδοίοτ βίο οἵ ἰὴ Ῥτορηοὶα οὗ ἴδ δαυύ ον ρδὶ οἱ ἴῃ Ῥογαίδη ροτὶοὰ. 
ΤΏ αυδ]δοδίίομδ οὗ α σὰ ψοσβηϊρροῦ οὗ ὅθ 80 δἴθ 8δ'δο ἀοδηρὰ ἴῃ (δ6 Ὠοχὶ δίδῃδϑ ἰἢ δοοογὰ- 
ΔοΘ ὙΠ {Π6 ὑτὶποϊρίθθ δα ἀόννῃ 1860 Ῥτϑ-χ ἶο ὑσορμοῖϑ, τοῖο ἰδ ἱπ δοοογάβηοο 
Ρτίϊ να ΠΡ. ἐδουκδὺ οὐ ὀνϑὴ οὗ ἰδαΐ οὗ Ἰ᾿δΐογ Τυάδίδτα. ΕἸΔΟῚ οἰοσωθηῖ, Ἰμογοίοτθ, ἰῃ (ἢ 8. 
Ὅ8.8 ΟΙΟΠΘΩΕν δρρτγοργίδίθ ἰὰ οοηηθοϊίίςου τῖτδν (δ ἀραϊοδεου οἱ ἐπ βοοοηὰ ἐδιηρίθ ἰὼ 518 8Β.6.. 
δυάὰ ιδὲ8 ἀφίξῃ δοοογὰβ νὰ τὶ ἢ 115. ροαὶϊ οι ἴῃ 086 Ῥπαὶίοσ. [{8 αἰτηρίο, νίχογουδ βίγἷο δῃὰ 1:8 
οχυ ἰδοὺ δοΐσὶ  δυρροτὶ ἐμΐθ σοῃοϊυδίοη. ΤΏΘ ἐμ 889 ῬΌΌΕΟΝ νιτὶ το ἴο Ὀ6 τοοϊοα Ὦν ἰδ6 ροορὶο 
δὰ ΤΟ ὉΠοσὶν 88 ἴδ} 6 Ὁτοοσδδαίοῃ δίοοα Ὀδίογο ἰδ ἰογηρίθ. 

9244 Τ{., τολοὸ λαϊὰ ποὶὲ ἰδ{ἰ|ἰδὰ ἃ λἱπιδοῖ  ἴο [αἰδολοοα. Α ποτε δ88 δ ἀδὰ 16 οσχρίδπδίοσν 
οἴδυδθ, λαίλ ποῖ διοοῦτι ίο ἰϊ6. ἩΐΪδ τηθϑιΐῃρ ον] θην 8 ἐμδὲ ἴ80 ὑνογβΐρρθγ ἢδὰ ποὺ Ὀόγῃθ δ! 89 
ὑρβς φών διαδιηδὺ ᾿ἷβ ποίσῃ οσ. Αοοογαϊηρς ἴο ΗδΌ. δίδηάδγαβ ὑπ6 ν8. γοργθβθηίδ 8 στἰδίης οἰϊσηδχ: 
Ηἰἱδ μβδηι δ ναὸ συ 1688, ἢϊ5 Ὠθαγὶ ψγὰ8 ρυτο, βηὰ ἢ δα ἀοῃθ πὸ στοὺς αρδίηδὺ ἢἷθ ἡοίχῦος. 

ἀ 245 7 6., ἰδ ΠιοΓΆ] στρ ὑδουσηθδα ψἩϊοἢ αυδ] ἔθα ομα ον δασηϊδδίοῃ ἴο ἴῃ ββῃοίυδγγυ. 
9248 7͵ 6.. [86 γος οἱ ΤΏΔΗ ΨἘΟῸ ἯΔ8 ψογἣν ἴο οδηΐοσ [86 ᾿γοδϑῆοο οἱ ἴδ ἐϊνίηο Κίησ. 
4246 ὅο ΟΚκ.. δὴ ῖ., δυρροτίρα Ὦν ὅυτ. 
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ΤΗΒΕ ΕΠΠΕ ΟΕ ΤΗΕ ὈΓΙΝΙΝῈ ΚΙΝΕα 

844. Τεδοναἢ Ὀπίνογβαὶ Ἐοίχζο, ΡΒ. 47 

Ῥβ. 41 Ἰ(]δΔΡ γοιυγ 868, 84}} γε ῬΡθορίϑβϑ, 
ϑδουΐ ἴο Φεβονδῃ νἹὮ 8 νοῖοα οὗ {συ ρ ἢ; 
ΞΕἘῸν δεβονδὴ Μοϑὶ Ηἰρδε ἰβ αιννθ- ἸΠΒΡΊ ΓΙ, 
ΤΒο “τοδὶ Κιηρ ονὰγ 4}} ὑπ6 δδγίῃ. 

ες 5βυθάυδαπ [ῃ6 ρῬΘορίθϑ ὑπο γ 8, 
Απά πδίϊοῃϑ υπάδϑγ οὖν ἰθοῖ. 
Ἧς οἴοβα οὖγ ἱῃ μου ἴδησα ἴοσ τ18, 
ΤὮα Ἔχοοιθηου οὗ Φδοοῦ ψ ὶς ἢ Πα ἰονοίλ. 

Δ] Πονδῃ! δίῃ σοῆς ὕρ ψ ἢ ἃ βδουϊ, 
Φεβονδὴ διλὶα {με βουμπά οἵ ἰσιιπηροίϑ. 
ΘΙ ΩΩ ὈΓδ.8695 ἰο δεδβονδῇ, βίῃ ὈΓδ1565; 
ϑ΄ΠΖ ὈΓδ.8659 ἴο οὔῦ Κῖηρ, 3:3 ΡΓγδ 868. 

ἼΘΙησ6 ἢ6 8 Κὶπρ ονϑγ 41} {86 οαγίμ, 
Το Φεμονδὴ πα τ ἢ 8 5.Ὁ]{ὰ] Βοης. 
8] Ββονδὴ γοϊσζηθίἢ ονοῦ {π6 πδί!οηβ, 
Φοβονβϑῖὶι βοὴ} ρου 8 ΒοΙγν ᾿Ὡγοῃθ. 

γΤ͵ΤΉ6 ποῦ ]68 οὗ με ρϑορὶε δὲ βαϊβεγεὰ ἰομεῖδοσ, 
ὙΠΔΧ [86 ΡΘΟρΡΙΪς οὗ με ἀοά οὗ Αντδῆδια; 
Ἐὸὸγν ἰδ 88}16145 οὗ ἔα φαγί! δγὲ δθθβονδῆ  β; 
γον οσχαϊ θα ἰβ 6. 

845. 7οδβονδΒ Μαϊοβες Επυ]19 οὗ (9 σείνοζγθο, Ρβ. 93 

Ῥβ. 98 ἸΖο ονδὴ τγοϊ πεῖ, 
ΟἸοϊμοά ἴῃ πι8]68 1} 88 στ ἢ ἃ βαγιηθηΐ, 
δεβονδὰ μδίἢ σίγάθα Ὠἱπηβο ἢ τὴ βἰγοηρίῃ. 

8 44 Ταΐδ ρ8. 8 το δίϑά Ῥοΐῃ ἴο 24 δηὰ ὑπμ6 στοὺρ οἱ Κίηαὶν ρ68. ἰῃ θ9θ3-100. ΤῊΘ τι! ἶεθ ϑρίγιῦ 
ἴῃ 5 Ῥοδδίθ!]ν ροϊπίβ ἴο ἢ Μϑβοοδῦθδη ογϑ, Ραὺ 10 ἰ8 [86 ὑγατηρ οὗ δὴ οτωπίροίθηϊ αοὰ, δοΐ οἵ ἃ 
ὙΨΑΓΓΊΟΓ, ἘΒΙοἢ 18. ἢθγο ὑτοοϊδίιηθα. Τὴ ρ8. νγγαὰϑ ον θην τγιιίθη ἴο Ὀ6 υϑοα ἴῃ οσοῃμηθοίϊίοη τὶ 
ἃ ἰδαϑῦ, θΟΒϑΙΌΪν ὑπδὺ οἵ ὑγυτηρεῖδβ, 85 18 βδυρροδβίθα Ὁ εν. [9 Ὀδοκρτουμα ἰδ ἃ ρετγίοα οἵ οοηῆάθῃοο 
δηα το]οϊοϊης βδηὰ οχδαϊ ἰδίου. ΤὨ6 Ρέδος αἱ ἀανβ {οἰϊοννίας ὑπ τευ "]αΐηρ οἱ ἴῃ6 ψγ}8}}8 οὗ Φογι- 
βαΐίοσλ Ὁν Νοδροιλδ [ὑγπἰϑῃ 8 ἡδίυγαὶ Ὀδοϊςαστουηα. [8 δρί ῦ ἰβ αἰδὸο (δὶ οἱ {1 1588}. 

ε471 Αοοσοτάϊημς ἴο ΡὨΪο ΒΥ 5, (ἢ ῬΠοσηϊοῖδηβ υϑοὰ Εἰΐοτη ΔΒ ἃ. Ὡδπι6 ἴοσ σοα. Αβίάθ ἔγοτιῃ 
Νυ. 2411, γνῇοτο ἰὖ 15 ουηρί ονϑαὰ Όν Βαδίδβιι, ἰΐβ .;80 88 ἃ ἀοδιχηδιίΐοη οἱ ϑθονδὰ 8 δου βηθα ἴο 189 
φοδβύ.αχ ἰἶο νυυϊ ἰα5. 

Β4}8 Τις., δροῖα. 
ι47ει ΗοΌ., συνά, ἀπὰ βΒο ἰῃσουχσμουὶ ἐδθ τοδὲ οὗ {6 8. 
3471 Ῥοββί]ν [δ ϊ8 Ἰΐη6 β δεδοοηάδγν, 88 ἴῦ ἰδ οἷν ἃ νϑυίδῃηϊ οἱ {86 Βγαὺ πα οὗ 3. 
κ475) βυρρίγιης [89 ἀδρ φαρίμ μιν αὐὐλ' ἔτοτα ἴπ6 ΟἸἷκ. δῃὰ ϑυτ. [Ιἰ ἷ8 ονϊἀθαον οτοϊ θὰ Ὁν ἃ 

βοτῖὶδο Ὀθοόϑυδθο 1 85 ἴῃ Ηδὺ. [6 δ8η16 γδαϊοβ β 88 ἴ8 6 ἡμα τας: νοζὰ ἴον ρεορίδ. 
ἩΣ "17 1. 6., ᾽Ὅ20 ἰκείΐησπ οὗ ὑδ6 οαγτίῃ!;. Οἱ. Ῥβ. 89:18, υγσῦθτο οβονδ 18 δροΐκϑῃ οἱ 85 86 βϊοϊὰ οἵ 

8. 
δ ΤῊΪ τοδ᾽οϑιίσ ῃ8. 88 ΤΏΔΏΥ Ῥδιοία οὗ οοπίδβοί νἱϊὰ 11 δα. Οἵ. 1 δηὰ 18. δ19, 521; 3 

δηὰ 19. 441, 4551, 465. 5. 5, 1.5 [{ ἰκ οἰοθοῖν οοηπμδοῖθα νἱτ 97 δηὰ 99 Ὁν ἴῃο ἰηϊτῖα! ρΏγαβο, υελουαλ 
γοϊρπαίδ. ΤῊΘ ῥϑδαϊ δῦ οἰϑαγὶν δὰ ἴῃ πιὰ ἴδ νἱδίοη οἱ ΦοΒονδῆ, ἐδ6 αἰνίπο Κίημ, βοδιϑὰ οὐ ἢΪἷδ 
ἀῷσοῦθ, ἐδαὺ τηδ66 8 ὑστοίοιηα ἱτηρτγοδδίοῃ ὕροῦ ἴπ6 νουῃᾳ δα δὴ ([8. 6). [Ιηρβιοδα οἵ {Π6 βογαρῃϊγη, 
Ὧη6 Ὀγπλονϑὶ βοοαδ ἤθτο ὈΘΒΓ ἰρϑιϊηοον ἴο Φομβονδμ᾿ 8 πα δπὰ τηδ͵οδίν. ΤΏθ Κγϑῦ ἴουὺῦ νδϑ. 
οοῃδίλυϊθ ἃ οοτηρίοῖβ υπἰῦ. ὙΏΪ6 (86 Ρ" ΒΥ 6 νϑγὺ οἷά, ἰῦ νν88 ΡγοΌΔΌΪΥ ϑυρᾷοδιθα Ὁν σου- 
τοτωρ δἰΐοι οἵ ἴδ ρἱούατο οἱ οσοδίάοη ἰὼ ὥθῃ. 1. [8 ὑβουκῃῦ δῃὰ βυυαθο ἰϑγὰ αγὸ δίκῃ ἴο (86 ρον" 
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ΤΠουπ Παϑὲ οβὶδ ἢ 15Π 6 ἴδ τοῦ ᾿τησηονδθΐία. 
ΣΓΏν ΤΠΓΟΙΟ ἰ8 Θβ. Δ 0} 15Π6ἀ οἵ οἰά, 
Ἐτοια οἰθγηΣὶν δὶ ἐδοιι. 

ὅΤ})ς Ποοάβ [το ὑρΡ, Ο δεβονβϑῃ, 
ΤΣ Βοοάβ Βδνε [64 υρ ἱμεὶν νοΐςα, 
ΤὨΟ ἢοοάβ [1 υρ {μοὶ ννᾶνοβ, 
ἽΜογο ἴπδη ἰμ6 νοΐοθβϑ οὗ ὥδην τυδίρϑβ, 
ΜισΒίίογ μη {μα Ὀγθαῖκοῖβ οὗ ἢ 868: 
ἬἪἬΠΙΣΗΙΥ οχαϊ θὰ αγὶ βου, Ο δεβονβϑᾷ, 
͵ῊΥ ἰοϑΕ ΟΠ 168 ΔΓΘ ΘΧΟΘΘΟ ΠΥ βυγα, 
Ἡοϊϊῃθ88 Ὀδοοιμοῖῃ ἴῃ ν Ποιυιϑ6, 
Του, Ο Φοβονβα, αγὶ οἴθγῃδ). 

846. Τοδονδὰ [6 Ογϑαῖοσ δῃὰ Επ16γ οὗ Ηΐβ Ῥϑορῖο, Ρβ. θὅ 

Ῥβ. 9δ ἸῸἢ οομιο, ἰεΐ υ 5ῖης ἴο Φεβονδῇ, 
1, υ.8 ΟΥὺ δἰουὰ ἰο ἴῃ σοοκ οὗ οὖγ βαϊ ναϊίϊοῃ, 
21,ο ι οομθ Ὀοΐίογα ἢϊ9 ργϑβθῆσο ψ ἢ {Ππδη Καρίνίης, 
Τὺ 8 ΟΥΥ δοιὰ ἴο πἷπὶ τυνῖτἢ Ρ58} 8, 
Εογ Φοβονβδῇ [58 ἃ σγοδὶ αοα, 
Αμὰά 8 στοδὶ Κιηρ δρονε 4}} ροαᾶϑβ. 
4 ἢὶ59 μδηά δὰ {με ἀδρίἢβ οὗ {μ6 δαγίῃ, 
ΤὨΟ μοῖρ οὗ [Π6 τηουῃ δὶ δΓα ἢ18 8180. 
5ΤῈ6 568 15 ἢ18, δΔη4 6 τηδάς ᾿ΐ, 
Απὰά [κ8 ῃδη 48 ἰογιηθα ἐπε ἀσν ἰδηά. 

Δ0ἢ οοτηθ, ἰοῖ υ5 ψοΥϑδὶρ δηὰ θοὸν ον, 
1, υ ἰκηθοὶ μοΐογο δοῆονδθῃ οὖγῦγ Μδζκογ; 
ΤΕῸΡ δο, ἱπάοοά, 15 ουὖγ ἀοά, 

Αμὰ νγὲ δΓ6 [18 ὑῬθορ ]θ" δη6 {ῃ6 Βῆ6ορ οἵ ἢϊ8 ῃδπά. 

Το-άδν, ᾿ἴ γα ν1}} ἤθδγ 15 νοϊοθ; 
ΒΗ γάδρη ποῖ γοῦν μοαγὶ 88 δἱ Μεγ 8}, 
ΑΒ ἰπ ἴδε ἀδν οἱ Μδββδὴ ἴῃ ἴδ ν]] ΘΓ 658, 

ογία! Ῥόθσῶβ ΒΙΟΒ σοτὴθ ἔγοτα ὑμθ τηΐ 6 δηὰ ᾿δύϊθγ ρατὺ οἵ {86 Ῥεγβίδῃη ρετϊοὰ. ὙΤΏο ἰδδὶ νβ. 
Ὑ ΒΙΟἢ Τοουβο5 86 αἰίθηϊίο οα [βγβϑὶ'8 ἰαὶνν δηὰ δεγϑοπιοηΐδὶ ἰωδεϊζ ΕἸ ΟΏ 5, 18 ἰὴ σομ ταδὶ ἴο ὑ86 Ῥτοδά 
ὉΠ ν Σπδ δὰ οἱ [Π6 τοοῦ οὗ ἐῆ9 ρΡ8. ἴω 18 ργοβοηῦ δίσυσίυγο [86 ὯΒ. ἰδ δσδοιν Ῥδσγδ οὶ ἴο Ῥαε. 19, 
ὝΒ6ΓΟ 8 ἰογνθηῦ Ῥοθχὶ ἰπ ὈΓβίβο οἵ [86 ἰανν 15 ἀρρεῃαδὰ ἰο 8 Ὡϑίυγο ρ8. [Ὁ τονϑϑὶβ ὕὑπ6 βρίὶ γὶ δῃὰ οοῦ- 
νἱοίίομ οἵ ἴδ ἰδίοσ 7168, Ὑ8οὸ τοκαγάθα πδίυγαὶ ρῃμθῃοιηθῃδ δηα 86 αν, 85 κΚἰηἀτϑὰ διὰ [86 δἰσμοδὲ 
τον δύ οηδ οἱ Ζεβονδῆ ΒΒ ὁβαγβοῖον δηὰ ν"]]]. ἷα σοῃνϊοίίου 66 ἰδίῃ Ῥοβϑοββίοῃ οὗ {ῃ6 ἦϑννϑ 
ἀυτγίηρ 86 οἱοοίης νϑδῦβ οἵ 86 Ῥογβίδη ροτγὶοα, 8ο ὑμδὶ ἰὺ ἰδ ηοῖ ἱπιροδδὶ οἷο ἐδ [86 05. ἴῃ 8 ὑσοϑδὴῦ 
ἔοττηῃ Θοπη68 ἴγοτα ἰδ ββὴθ δυῦμοσ, δἰ που ἰῦ ἰΒ ργοῦδοῖο ἐμαὶ 189 ἰαδὺ νβ. νν88 δα δὰ Ὦν ἃ ἰδοσ 
οαϊῖον ἴο βάβδρὲ ἰζ ἴο 8 ᾿λυγκίσαὶ υδὸ ἰὼ οσοπηθοϊίοι, νυν ὑ86 ὑδηγρΐθ. 
᾿ πρτΉΝ δ (489 ΒΒ. ΟἿ. 755,1 (Φοῆονβδῃ) λοίά τ δα ρίϊατε (οἵ [6 φαγί ἢ). ΗδθΡ., Το τοογϊὰ 
42 οϑἰαδιϊελοά. 

8. 46 Ταῖδ Ρβ., || 186 οὐβδῖβ ἴῃ ἴδ στοὺρ ὕο ψΪΟΒ ἰδ Ὀοῖο οοτηθϑ οἰἕδοῦ ἔγοσῃ ἴδ ἰαιίοΣ 
Ῥασί οἵ {μὸ Ῥδιβιδὴ οὐ ἴτοτῃ ὕ8θ αἷς. ροτὶοα. Υ'β8β. 79:11 αγὸ τοσδγαϑαὰ ΌΚ τζϑων 85 βεοοπάδγῃυ, Ὀυΐ ὑμ0 Ὁ 
οοσωρἰϑίθ ἴδ Ἰορίοαὶ απἰτν οἵ (π6 Ῥε δηὰ ἰὺ 'β τλογθ ὑγοῦδο θ [δῦ ὕμ0ν δα ἔγοτῃ ἰῃθ9 οτίᾳ) 8] δυΐδμος 
ἴδῃ 86 ψόσκ οἵ ἃ ἰδίθσ ϑαϊύοσ. δον ἐΠυδίγαῦθ (6 σοπογοίθηθϑδα τυ θοῦ αἰδίλησυίΐδηοα ἴδ6 Ογδηίδὶ 
ἔστοσω ἴθ Οςοοἰάἀοηϊδὶ ροοϑί. 

8057 80 8υτ. δῃὰ οογίδίη θυ. ΜΒΞ. 80 ε158ο 10028,ῴ, Ηοῦ., Ῥοορίδ οὨ ἀλΐδ ραδίιζο. 
ο95ὅ79.:1 Οἱ, ἴογ ἃ νϑγίδης οἱ [88 ἴβοζωθ, 817-.3͵ 
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Οβ}} ἰο 
8}} τὴ6 
ὨδίϊΟΩ5 
ἴο )οΐῃ 
ἴῃ 

ἐς 
δοχηδϑθ 

Το 4] 
ογοδιοα 
ἰλϊηκβ 

ΤΗΕ ΒΌΠΕ ΟΕ ΤΗΕ ὈΓΝΙΝΕ ΚΙΝα 

 Βοη γοὺγ δὶ μοῦβ ἰοπιρὶθα τη6, 
Ῥτονϑὰ [η6, δῃὰ 88}. ῺΥ σουΐ. 

ἸΘΒΟΓΙΥ γΟΔΓΒ γγὰ8 1 αγιονοά ψῖ [ΠδὶνΡ ροπογαίοι, 
Αμὰά β8α!ά, “ΤΥ δῖα 8 ρβορῖδ οσγίῃῷ ἰῃ ποαγί 
Απα {δον ἀο ποῖ Κποῦν ΠῚΥ 85. 

ἸΩΟ 1 9σογα ἴῃ ΤῺ σδίῃ, 
Τμδῖ {86 βδουϊά ποῖ δηΐοσ ἱπῦο Τὰν σοβιϊης ρἷδοθ. 

δ 47. Ῥτχοοϊαπλδίίοι οὗ βου Ὀπίνεσβαὶ Ευϊο, Ρβ. θ6 

Ῥβᾳ. 96 ἸΟῚ βιην ἴο Φεβονδὶ ἃ ΠΟῪ 80η 9; 
δίης ἴο Φοβονβῇ, 84}} ἰῃς οδυίῃ. 
ΞΘΙηρ ἴο Φεβοόονδῇ, 1655 ἢΪ5 ἤδΔ1η6, 
Ῥχγοοϊδὶπι {Π6 οοά Ὡθν8 οἱ ἢϊ5 Βα νϑιϊοη ἔγοπι ἀδν ἴο ἀδν. 
 δοἶαγα [15 σἴογυ διιοηρ ἴΠ6 μδ.]ΟΏΒ, 
Η]5 τρϑυνο]ουβ ἀθοάβ δος δ]} ὑμ6 ῬΘορ 68. 

Εν στγοδὶ 15 δοβονδῇῃ, δηὰ τηοϑὲ ψογίἢν οἵ ὑγβϑῖβα, 
Ης ἰ8 ἴο Ὀ6 τονογοά δῦονϑ 4}} οάϑβ, 
ὅσ 41]} ἴῃς σοάβ οὗ {μ6 ῥθορὶθβ ἃγὸ νογί}]685,8 
Βυϊ 1ἴ 15 δεονδη γ8ὸ τηδάς ὑῃ6 ποανθηβ. 
ὁ Μδ)]Ὄβϑὶν δηὰ 3ρ|6ῃ6ἋΟΓ δγὰ ἴῃ 15 ὈΓΘΟΒΘΉΟΘ, 
γος δηα θοδυὶν δΓῸ ἱπ Ὦ18 βαποίυδγυ. 

ΤΑΒογῖθα ἴο Φεβονδῇ, γα ἔδυ} 68 οὗ ἴῃ 6 Ῥϑορίθβ, 
Αϑογῖθε ἴο δεβονδὴ φίογῦυ δηα βἰγοηριῃ. 
8Αβογῖθε ἴἰο δθβονδῇῃ ἰῃ6 φἔίογσυ ἀυδ ἢϊ8 ἤδηια; 
Βείης δὴ οἴδσιηρ, δῃ 4 οοπλα ἰηἴο ἢ18 σουγίβ. 
90} τουβῃὶρ δομονδὰ ἴῃ ὨΟΙΥῪ ΟΓΏδιη θη ἶ8," 
Πδησοο" θοΐογα ΐτῃ, 84}1} {μ6 ϑδγίῃ. 

Ἰόϑαν διηοηρ ἴπ6 ἡδίϊομβ, ᾿δοπονδὴ γοϊσηθίῃ," 
Ης ἴἰ 15 ψῆο ψ1}} 7υάχε ἐπε ρϑορίθβ σι οαυϊὶν.ἢ 

ἩΠ 61 {π86 Βοανθηβ ᾿ς οἷα, δηά [με δαγὶἢ τγο)οΐοα; 
Τ1ἱ ἐμ 868 γοϑγ, δηα [86 ἔμ] η 689 ἱμπογθοῖ, 
121 εἰ ἰῃε βΒεϊά οχυ]ῦ, δηα 41} ἐμαὶ 18 ἱβογοίῃη, 

»θ5185 85. Οἷκ., 1,5Δἴ., δηὰ ὅ'ντ 
8 47 Ῥβμα. 96 δὰ 98 ΓΘ ᾿Νεοἀροϑὰ ὉΥ 186 βδιὴδ βγη σ ἑοτιναϊὰ δηά δτθ οἱοδοῖν τοϊαιθὰ ἴῃ 

Βρὶτίς δηὰ ἴἤϑθῖὴθ. [ἐ ἰββ Ῥοδβαίθ]ο ὑβαῦ ὑπ Ὺ σατο οσὶ αἱ π8}}ν Ομ6 Ρ6., ἔογ θ8 ἀθνεῖορβ ἴθ ἱπουσδὺ οἵ 
96. ΤΊ ἴβοῦ ἐμαὶ Ῥβ. 96 ἰβ αυοϊδὰ ἴῃ 1 ΟἿ. 1653-2 ριιμμσοβία, δἰ Ββουσἢ 1 ἀοδ5 δοὺ οοποϊυδίνοῖν 
Ῥίονϑ, ὑδιδί ἰζ σοζηϑθ ἔγογα ἴΠ6 Εἷς. ροσγίοα. 

4«θ6᾽} 7. 64., ᾶτο ποϊδίης βυὰ ἮΝ ἈΘΙΠΙΒΕ ἴον Ἔσο ΝΟΓΒΕΙΡροσα. Το ἰάσθδ 8 ἃ ἔδυ δῦ οδδ ἴῃ 
186 Ῥοβί θα ]ῖο ττιίοτβ. ΟἿ. 1ν. 104, 26,, δηὰ Ῥδ. 

Φ ΤΑΙ, δρίεπάον, 85 ἴῃ 5. ΤῊΘ τοίθτθῃποϑ ἰδ ᾿ τὰ ξαττηθηΐβ δα οΟΥδιηθηΐβ ἴο Ὀ6 ΟΤΩ ὉΡ 
τὴ ποτ ἡ ἶν το. ΤΏ686 τηυδὲ 6 δυϊϊοά ἴο ἐδδ ψοτβῃὶρ οἱ ἴη6 αϊνίηθ Κίηκ. 

4069 1 10., τολῖγὶ, ἱ, 6., ῃ [86 ἄβποθ. Αἱ ἐλδ φρατίλ ταθϑὴβ 1.8 ᾿ἸπΔΟϊ Δηί8. 
0619 ΤῊΘ οἱ ἰχὶ ἴῃ 1 ΟἾγ. 1629 Βοτδ ἀοραγί ν]άθὶν ἔγοσῃ ἰῃθ ογάθσ. 8, 1τῦν ἴδ ἰδοκίηρς 

Δηα 106 (0]]οννΒ 1.9, 8, 1ῸὉ 5 α͵ἷδο Ὀαΐ 8 τερϑυϊτίοη οὗ 9319, ΤῊΣ ισοτϊὰ αἷἶδο ἐδ δδἰαδἰτελοὰ ἱπιπιοναδῖδ. 
11 ποὺ οὨΪν ἱπέτοάιμοθδ δῺ οχίσϑ ᾿ΐπο Ὀυὶ 8 αἶβο ουΐ οἵ ΒΒΓΙΠΟΩΥ͂ στ ἴδ οομίοχ δοὸ ἐμδὺ ἰῦ ταυδὴ ὉΘ 
τοχασζα θὰ 88 δοοοῃάδγυ. 
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ΡΕΟΓΟΙΑΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΦΕΒΟΝΑΗ ΒΒ ὈΝΙΝΕΚΘΒΑΙ, ΒΕ 

1κἷ Ἄονοῖν ἴγοο οὗ [Πε ἰογοβϑὶ βίπῷ ἴογ 70ν," 
ἸΣΒοίοσε Φεξονβϑδῃ, ἴοσ Βα οοιμεὶῃ ἴο }υάχσε ἴπ6 δαγί ἢ. 

8. 48. ΑΑἍ ΟκΑΪ] ἰο Ῥγαΐβο 7 βονυδῆ ἔοσς ἘΠ 5 Ἐφ μίθοιδηθ688, ῬΒ. 08 

Ῥᾳ. 98 ἸΟἢς ϑβίηρ ἴο δοβονδῇ ἃ πεν 80ῃᾷ, 
Εογ Βα δαὶ ἀοῃδ γρϑγνο]]ουβ μη ρ8: 
Η!5 τἰρῖ απ δὶ ροϊΐοη Εἴτα ἴδ νἹοΐοσυ, 
Ἦ!8 ΠΟΙ δγπὶ βαίῃ πο ροαὰ" Ηΐτη. 
7 Πονδῇῃ δίῃ τδάς πον ᾿ἷβ ν]οΐογυ, 
Η!5 τη ϊθοιβη 655 δίῃ Πα γονοδὶοὰ Ὀεΐογο μα πδίϊοῃϑ. 
Ὲ:ε Βαῖἢ γοιοιθογοα ἢ15 ΚἸ 1685 ἰο 780. ῦ,Σ 
Αμὰ ἢ 5 δι ̓ }] 655 ἴο ἔα Βουδο οὗ [ϑγϑδοὶ. 

“ΔΘ ῃοιυΐ ἴο Φοβονβῇ, 81} ἴἰμ6 δαγίῃ, 
Βγϑδῖκ ἰογίῃ, ἜἽχυ]ὲ, δηα τηδῖζο τηοίϊοαν, 
ΜδΚο πιεϊοάν ἴο δεβονδῃ στ δα Ἱγτα, 
ὙῈ Ὶ ἴ86 [γτὲ δῃά {μὸ βϑουπά οὗ τρο]οαν. 
ΟΥἢ ἰσγιυπηροὶβ δηὰ ἴῃ ϑουηά οὗ ἐπα Βοσῃ, 
ϑΒουὶ Ὀεΐοσε ὑμὸ Κιηρ, δοβονδ. 
Ἵκἴ ἴΠ6 868 ΓΟΒΙ, δηὰ 41} {μαΐ 1ἃ οοπ δίῃ, 
ΤὨς νουῦ]ά, δηὰ ὑπο ν το ἀπτ6}} ἐμπογείῃ, 
ὅ1,εἱ 1} βίγοδιῃβ οἶδ ἐμοῖς μδηά9, 
1,ὐ [86 πιουπίδὶῃβ ἰπ υπΐβοη 5ϊηρ ἸΟγοΟυ ΒΥ, 
θΕῸΥ δα οουηοίῃ" ἰο Ἰυάρμε {μ6 φασί; 
Ἡς νυἹ}} Ἰυάκε πὸ νου] τὴ εἰσ θουβι 685, 
Απά [μ6 ρϑορὶθϑ τῖϊ δαυν. 

849. ΠΟ δονδἣ υβὲ δηά ΗοΙγ Ἐσυϊο, ῬΒ. 00 

Ῥβ. 420ὺὴ ᾿᾿οΠονδὴ γοϊσηοίμ; ἰοὶ τΠ6 Ῥθορ θ5 ἐγοιιΐο, 
Ης 5ἰἐζοῖῃ δας γοηθα 5 ἰοὺ ἴμ6 φαγὶ ἢ φυδῖκα. 
7 ΘΟ Πονδὴ 18 στεδὶ 'ἰπ Ζίοῃ, 
Εχαϊ θα 15 Βα δῆονα 8}} {με ρϑορῖϑβ. 
εἴ 1Π6πὰ ργαΐβο ἢν στοδῖ δηα ἰογτὶ Ὁ]Ϊ6 ΠΔΓΊ6, 
ΗοΪγν δῃά βίγοης ἰβ ἢ, 
ςΣ ἀοὶῃ τεϊσῃ;Ὁ δα ἰονοὶὶ 7υϑιϊοο. 

{16 ἐπ. 
Υ06}} δ8ο (δ ρει ΑῊῚ ἴῃ 1 ΟἿ. 165, Λβρ (μΐδ ἔοστωβ [86 Ἰοσῖοδι κοὰ βεάυθ ας ἴο ἴδιο Α βογὶθο 

προ τς αρετσανυνονων ἔτοιῃ 983, “16 υὧἱδδ“ὶ γμᾶρε ἰδ6 τον ἐπ τίρλίδοιιο- 

ϑυρνΡ 
οἵὗ ἰἐα αἰτηϊ!ατὶν ἴο 6 ΗΦΌ. ποτγὰ ἴοσ αγηὶ 

- 8ο ὅκς ὁ :-Ἀὰ οτηἑδ ἐο ζ“αεοῦ, τοαυϊτοὰ Ὁν [6 ἢ ΔΙΔ]Ἰοἰΐδτα. 
ΣΘΒ, Α βοτὶῦθ 885 δα ἀδά, ἔγοση [8. ἔσιος 186 ἔνο-Ὀοοὶ ὑ 58: 1: ΟΡ ὁπ: ὉΓΈΝ4 ἘΠΡΙΝ ΛΟ ΘῈ5 Θὲ 

φἰοίοτν ΟἹ συγ Οοά. 10 ἀοδίγονβ 189 τηθέγίοδὶ συτωγχδίσυ οἱ (δ νϑ. βηὰ ᾿νῶϑ ὑσζοῦδοϊν δβυφαοοϊοὰ 

089 30 αΚ. Ηοῦ. οὐδ, ἀδαϊτογίης [86 τηδίζο, δαίογο ζελοναλ. ΤὨΪΐ9 οἶδυδο τδἂὧϑ ὑσοΌΘὈΪ 
ἑπϊσοάἀυοορά ἴγου δ ἴοσ ἰὴ δδῖκθ οὗ ΟἸΘΆΣΤΘΒ. ὦ ὴ 

ὄϑθι δ ρο ς βέξεο ἴα ἐτκβρῖοι {6 ἩδοΌ. νοσῦ. ΤΈΟ ὁ τοδαϊΐϊωσ, δὶ Ὡοῦ οἰ ον ὴς 1η αἴης [0 Ηοῦ. 88 8 ΟΌΣΤΘΟΣ πρ, ἷΒ 
ἐπ Βαστηοὴῦν Ἡἱΐΐδ [86 οο 
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ΤΗΕ ΒΕὔΠΕῈ ΟΕ ΤΗΕ ὈΓΙΨΙΝΕ ΚΙΝα 

Τὰ 15 ᾿μου" ψ8ο ἀοβὶ 6βίδ Ὁ Π15}} δαυϊῖν, 
ΤΒου οχρουϊοϑὶ 7υβι1]ο6 δηα στρ [δοι8η688.8 
Ε χα ἱ γε δοῦονδῃ οὖῦ αοά, 
Αμπὰ πόουβῃὶρ δἱ [15 ἰοοϊβίοοϊὶ, ἔογο ἢβ 15 μοῖν. 

δ οβ65 δηά Αδγοῃ διοηρ ἢἰ8 γι οϑίβ, 
Απά ϑδαμπιοὶ δπιοης ἰθο86 το σ4]16 ΠΡΟῚ ἢ 5 Π8Π|6; 
ΤΏΘΥ ΘΔ] ]οα ὑροὺ Φεμονδῃ, πα μδ δηβινεγοα {ῃ θη, 
ΤΗς Κορὶ βροδκίηρ ἴο μοι ἴῃ {πε ραν οὗ εἰουά: 
ΤΟΥ Κορὶ ἢ18 ᾿θϑΌ ΟΠ 65, δηα {πα βίδιιϊε ἴδὶ Πα σᾶνο ἔθθιι, 
ὅ7Τ οι! δηβτυογοαϑὶ ἔβο, Ο Φοῃονδῃ οὐγ αοά, 
Του νψαϑὶ ἃ οὐ ἰμδὲὶ ἔογζανε ἐμοηι, 
Του ἴδοι ἰοοϊκοϑὲ νϑροδησα οἡ ὑποὶγ τ ]βα 6668. 

ϑΕΈ χα! γε Φοονβδῇ οὐγ οί, 
Απά ψουβϑδὶρ ἰονδγὰ ἢ18 ΒΟΙΥ τηουπἰδίη, 
ἘοῚ ΠΟΙΥ ἰ8 Φοβονδῇ, οὖν ἀοά. 

8 50. 7ε6πονα ἢ 5 Οαγο ἔοσς ϊβ Ῥϑορῖο, Ρβ. 97 

Ῥβ. 97 Φοβονδὴ γοϊσηοὶῃ; ἰοΐ ἴμ6 φαγί σα)οΐςβ, 
Τὶ [86 δὴν οοϑϑὶ-ἰδπ45 θς ρἶδα. 
Ἴ(]ουά5 δηα ἀδ κυ 685 ᾶγὸ δροιΐ 11, 
ΕἸΣ Ηἰοουϑηοβ8ί 15 {μα ἰουπάδιίοη οὗ ἢ15 ἰῃΠγΟΠΘ. 
8Α ἔγε ροοίῃ Ὀεΐογε ἢϊπιὶ, 
Απὰ Ὀἰαζοὶῃ τουπά δρουΐ 15 βῖθῃϑβ.ἕ 
4:5 Ἰσηϊηϊη 5 ΕΠ αμπΐης ὑῃς ποῦ]ά, 
ΤὨὮο οδαγῖ ἢ ἀοίἢ 866 δῃηά ἰγειδὶς. ἢ 

57ΓΤ}ηε τηοιιηΐδῖη5 τοὶ ὸ πναχὶ 
Αἴ ἴδ86 ργδβϑῆςα οὗ {86 [οὐγά οὗ ἴπ6 σψῃο]ο δαγὶ. 
7 6 οανθῃβ ἀδοΐαγα ἢ15 σὶρ ἢὐθοι8η 6885, 
Αμά 84}1 {π6 Ῥβορίββ 866 [15 ρίογυ. 

8Ζίοη ἢοδγά δηά νὰ ρἷ δά, 
Απά [δὲ ἀδυχσῇζοςβ οὗ Φυ Δῃ το)οϊοθά, 
Βεοδυβα οὗ ὑδν Ἰυάςτηοηΐθ, Ο Φεβονδῇ. 

9994 ἘΟΒΟΥ 18 ΒΌΓΟΡΕ ομδηρβο ἴο ἐμ βοοοῃηὰ ρούδοῃ ἴῃ {818 σουρϊὶοὶ ἰ6 ἀι6 ἴο ἃ δβοτῖθο. 
ἀθ94ι ΗδφΌ. δα ἀβ ἐπ αεοῦ 
4996 50 οογίδίη δῦ. Μϑ8. δυὰ ΟΚ. » Βυρροτγίοα Όν ὑδ6 δδίοχσν ἱῃ β. Ττιδαϊοηδὶ ΗδΌ. οὐλἱἱϑ 

7ον. 
Ἐπ Τῖθ δ οοπποοίθα τὴ 93 δηὰ 90 Ὁν ὕμθ βϑδπλθ ἱτηρτγοδβαεῖνο ἰηϊγοάποίοῦγν ἰοσταυΐδ: 

ἘΣΔΟΒ οὗ ὑμ6 890 . Ργοδθηΐθ 8 νἱνὶἀ, πηδ)ϑδιϊα ρἰούατο οἱ ϑβονδὴ δηλ σοπθα οἢ 
ἐμαὶ αύρκτξες 1ὴ6 υηΐνοτθο ἰῃ βοοογάδηοθ ψεὶτα [ῃΘ Ῥτίποῖρἰθβ οὗ ξυδέοθ δῃὰ σι θουδηθαθ. Εν Ὀ68. 
ἴῃ [86 ῬΒαΙΌΘΓ ΘΧΡΓΘΑΒ ΤΏΟΓΘ ΔΟΌΪν Ὅ86 Βρίτγὺ οἱ νογβῖρ. Νοῦν γθ ἰῃ δυσαδῃ ᾿ἰογαύαγο ἰδ ὑΒ αν 
ἐδυκηῦϊ τότ ἱσαρτοϑδίνοὶν δηὰ οἰθοϊ νοίν. 

1072 ἩδΌ. δαὰδ απὰ }μδίϊοεα. 
ε072 (οττοοίίηρ [86 ΗδΌ. ἱεχὶ, τ ΔΙΟὮ τοϑαβ, διιγπείδ ὦ} ὲϑ αἀνογϑατίδδ. 
5076 1.1... τῦᾶϑ τῇ ἀαπομϊδὴ ΟΤ ὐττιλοὰ τουπὰ αδοιί. Βαυϊ ἐπα αἰδεϊησεένο ποῖῦδ 5 ἰογαίχῃ ἰο 186 Ὀ8. 

Τὰ 1976. Α8 ὑδθ τοδυὶ οἱ αἰυλοσταρ ἣν οὗ ἴογ ρυζροδο οὗ ὀοχρδιδίζου, πὸ Ηϑῦ. δα δ αὐ δἦΨδη:έκ Ῥγέϑεποθ 
οἵ “ελοναλ. 

1976 Ἰηἴο {δῖα Βίσμϊν ροθῖο 6. 8 ἰαΐθσ βδογίρα 888 ἱπβογίϑα ἴΠ6 οχβογίδιίιοῃ: ζοὶ αἱ ο7 ἐδεπι ὃ6 
φυΐ ἰο δλαπιὲ ἦο δεγυὰ στανέπ ἴπιαρεδ, υδο δοαδί ο ἸάοἰδΘ. ἩΡοτελὶρ ἠΐηι, αἱ να σοάξ. 
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θΕῸν δου αγὶ τηοϑὶ Ὠἰρἢ δῦονο 4}} {π6 οδγίῃ, 
ΤΒου δτὶ Ἵχαϊ θα ἔδγ δροναο δ] ζοάϑ. 

ΣΟΤΟΠον δ ἰονοῖ! ἴμοϑ6 ττἢὸ παῖδ ον], 
Ἧς ρῥγεβοσνοὶὰ ἰδς ᾿ἰνοβ οἵ μὶ8 βδι η8, 
Ης ἀεὶ νογεῖὰ ὑπο ουὖἱ οὗ (με Παπά οὗ {μ6 ψιοῖκοά. 
Πρ βδϊποῖ ἰογί ἢ ἴοσ ἴπὸ στ ΐθοι, 
Απὰα ρἰδάμποθη ἴοσ ἰῃ6 πρτὶ σὺ ἴῃ ποδί. 
8 ρἰαά ἴῃ Φοβονβῇ, γα γἰβῃΐθοιιβ, 
Αμά σῖνε {π8η}κ5 'π σοτηπηοιηογϑίϊοῃ οὗ ἢἷ5 ΠΟΪῚΠ 685. 

8561. σαίνοσβαϊ Ηοσηδρθ ἴο Ἐθ ῬαΙσ, ἴο Τοδονδῆ ὃν Ευΐυγο Ομ γδίίοπβ, 
5. 2221-8 ᾿ 

Ῥ5. 32 1Α11 ἴῃ 6δηἀ5 οὗ τῆς δαγίἢῃ ψν}}} γοιοπιθοῦ δηα ψ}}} ἴσῃ ἴο Φοβονδῇ, 
Απά 8}} {δ ἔβδι}}}165 οὗ ὑμ6 παι! οηβ τυ }}} σγογβ ΒΡ ἴῃ [118 ργθϑαποςα; 

5ΕῸΓν ἴῃς ἀοταϊηΐοη Ὀοϊοηροὶῃ ἴο δοβονδὴ δηά Βα γυϊοὶῃ ονοῦ ἴῃς πδίϊοῃβ. 
9 ΡΙγ, Ηἷπὶ δοπα ψν ἢ }]} 41} [Π6 ργοβϑρογουβ οὗ μα δαγί ῃ ογβῃὶρ, 
Βείογα δῖπῃ 81} ἰμοβε δρουΐ ἴο ὸ ἄονψῃ ἴο {μ6 ἀυπὶν ν}}} θον, 

Ξ0Α βορὰ Ὑ}}} βογσνα ἢϊπι, ᾿ὑ νν}}} θ6 το] 49 ἴο 8. ζεπογαϊϊοη ὅ:ἴο σοϊβ,Ρ 

Απά ἐμὸν ψ1}} ἀφοίαγο 818 τἱσῃϊθουβηθβθ ἐμαὶ ἢ δι δοοοιηρ !θηεοά ἰο 8 
ῬϑορΪα γαὲὶ ἴο Ὀ6 Ὀοτη. 

κ079 ἩἨοῦ. δα «ελοναλ 
19719 30 86 89. ΤῊΘ Ηοῦ. ἰδ οἱοατῖν ἀυο ἰο ἃ νοσῦδ] δστου. 

851 Τρῖδ ὑὈγϑῖ ῃ8. τγδϑ δυϊάθῃιὶ ̓  δαάοα ἴο ἐδμ6 Ρό. το ἢ Ὀτεοεαδα, ἷς, 221-23, ἰο δἀδρὺ ἱδ ἰο 
λοδὶ ;)5686. ΤΏΘ οοπηθοίίοη ψιλὰ ἴ86 ῥτϑοθαϊησ, μβονονοσ, ἰ8 νΟΥΎ ΙΟΟΘ8. τὴο τοοῖτο ἰα 109 

ἄνο-Ὀοδὶ Ἐδεπος δὴ 186 γοϑ-ρθδὺ τηρῶϑυσθ. ΤῊΘ ὑμϑίὴθ δῃηα βρίγὶῦ δὸ δἰϑδο ἑυθἀδιηθηΐα!ν αἰΐ- 
ἰοτθηῖ. Ηθῖθ [αγϑ6}'8 σηϊβδί μα γν ΒΟρθ 18 οἰϑδαγὶν οχργοδδοάὰ. Α1}} παύξοιβ, Ὀοΐῃ [186 νψϑϑὶς διὰ ὑδ9 
ὐμδηοϊ: δΙῸ ΒΟΟῺ ἴο ΘΟΙΩ6 Βηἀ ψογβῃὶρ ὕθθονβῃ. 

ὑ ἷἰ6 αἰβῆουϊυ ἴο ὅχ ἀεβηίίοὶν (86 ἀδῖθ οἱ ἐπὶ ρ8. [1{8 Ἰζαγαίοδὶ ομβαγδοΐοσ, 108 τοϊδέϊοῃ ἴο ἐδ 
Ῥτϑοθαϊης Ρ8.ν ῬΒΙΟΘῺ ἷ8 ἴα ἰϊθε}{ [δἴϑ, δῃὰ ἴδ ψ]ὰθ Βορθ 6 γθ ὀχρτγθαβεὰ, 81} ὁ ὑδαῦ ἰῦ ἱ8 οὔϑο οὗ 
{86 Ἰἰαϊοϑὺ ρ685. ἰὰ 86 Ῥβαδίζοσ. ΤῊΘ ἰδίου αΚ. οὐ Μβοοβῦϑδη ροτὶοα ἔαγείβμθ8 ἐδ τηοδὺ πδύυγαὶ δἰδ- 
τοῦοδὶ Ὀδοϊκαγουμά. 

Ὁ 229 Ἰυἰνϊαϊης (6 ἩδρΌῦ. ᾿οςΐοσβ δα ἴδ9 οοῃίοχὺ σϑαυΐϊτοα. Τ8ὸ οτάϊΐϊπδυν ἰγαμῃδίαἰΐοῃ, ἐδον 
λανε Θδαέεη, τηδῖκοϑ 1116 ϑοηδο. 

5.22» 1]. 6.. ἰΒοδα ΏΟ ΓΘ οἹ ἐδ6 νογβο οἵ βίδαγσνδίίοῃ δῃὰ ἀθδίῃ, ἰῃ σοῃίγαδί ἰο ἐδα μαξ ὁπδὸ οἵ 
ἐλα εατίδ, ἴῃ 186 ῬΆΓγΑ οἱ 6. Α βογίδο 88 δα ἀϑά, ἴῃ οσγάδσ ἴο δχρί δίῃ 1815 υπυδυδ]ὶ Ρῆγαδο, 186 
ΜΟΓΩδ, ἐνεπ ὧδ τολὸ ἀοἰὰ πο κεαρ λἵπιβεὶ  αἰΐοα. 

ὁ 2210 ΒΠΕΒΕΙν οοιτοοηρς ἴδ6 ΗθΌ. ἰοχί ἴῃ δοοοτάβῃοθ ψὐτἢ ἐὴ6 Οἷκ. δὰ Ξγτ 
Ρ22:1: Ακϑίῃ [ο]]ονίης ἴμ6 ΟἸκ., δυρροτγίοα Ὦν ἰδο ὅντ., βιὰ ἐοϊπίης ἴδ ὅττί ΑΒΕΣ οὗ 81 ἰο 30, 

12] 

Ηΐδ 
υπΐνοσ- 
δαὶ ἀο- 
Ταϊ οἰ οἢ 



Πἰο Ζθα Όγ (ὡοοσίο 



ΗΥΜΝΒ ΟΕ ΡΒΕΑΙ͂ΒῈ ΑΝῸ ΤῊΗΑΝΚΘΒΟΙΨΙΝα 

1. ἘΟΒ ΦΕΒΟΨΑΗΒ ΦΌΘΤ ΑΝῸ ΟΒΑΟΙΟΌΒ ΒΌΙΚΕ 

Ῥβ85. 9, δ75. 11. 75, 118, 92, 107, 14, 88, 188 

Π. ΤΗΑΝΚΘΟΙΝΙΝα ἘῸΒ ΕὈΠΟΨΝΑΗ ΟΙΌΘΑΝΟΕΝ ΑΝῸ ΟΑΒΕ 

ΙΝ ΙΒΒΑΕῚ, ΚΡ ΡΑἙ,Τ 

55. 105, 114, 111,117 

ΠῚ. ΤΗΑΝΚΒΟΙΨΙΝΟ ἘῸΒ ΒΕΓΕΝΤ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕΞ 

585. 18, 601-12. 68, 76, 194, 196, 118 

Ιν. ΤΗΑΝΚΘΟΙΨΙ͂ΝΕ ΕἘῸΒ ΕΕΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤΗῊΗΕ ΤΕΜΡΙΕ 

Ῥβ85. 48, 84, 87 

ΝΥ. ΡΒΑΙΒῈ ΑΝῸ ΤΗΑΝΚΒΗΟΙΨΥΙΝΟ ἘῸΝ ΡΕΒΘΟΝΑΙ, ὈΕΙΙΝΕΕΒ- 

ΑΝΟΕΒ 

Ῥ5. 80, ὅοῃ. 93-9, Ῥ85. 6612-20. 116 

ΥΙ. ὨΤΌΒΟΙΟΑΙ, ΗΥ̓ΜΝΡ 

Ῥβ8. 811-55, 100, 11ὅ, 184, 185, 186, 146, 147, 148, 149, 160 



ΠἰαΠΖθα Ὁ. (ὡοοσίο 



ΗΥΜΝΞΒ ΟΕ ΡΒΑΙ͂ΒΕ ΑΝῸ ΤΗΑΝΚΘΒΟΙΨΙΝΕ 

Ι 

ΕΟΒ ΖΕΗΟΨΑΗ᾿Κ 5ΦΌ5Τ ΑΝῸ ΟσΘΒΑΓΟΙΟΌΒ ΒΠΠΕῈ 

Ρε9. 9, δ75. 1-|1 δ, 118, 92, 107, 145, 88, 188 

8 δ2. Οτγαϊι8ο ἔος ἴ86 Εν ἄδηςθ5 οὗ δον ̓  Τυβρσο, ΡΒ. 9 

Ῥε. 9 Ὁ ΤΥ σ8ο]6 Βοατὶ 1 χῖνα ὑμ8η}1κ5 ἴο Φεβονδῇ, 
Ι τοοοιπὶ 411 ὑδν σραγνο]ουβ ἀθοαά, 

31] χο]οῖσα δηά Ὄχυϊῦ ἰῃ τῃθο, 
Ι βἰηρ ὑγαῖβϑο, Ο Μοϑὶ ΗΕ, ἴο ἔν πδπιθ, 
ΒΘΟδΊ156 ΤΩΥῪ ἴοθϑ να {γηραά ὑδοΚ," 
ΤὮΘΥ βἴυμ 6 δηα ρογβἢ δὲ ΠΥ ῬΓΘΒΘΠΟΘ. 

4ἘῸν ἴδοι μιδϑὲ τηδ πἰδι πθα ΤΥ γἰρϊ δηα τὰῪ οδυ86, 
ΤΈου ἀἰαϑὶ 511 οὐ {86 ἱβγοπδ Ἰυἀσίης εἰσ ίθουγ. 
ὅΤηου αἱάϑι γορυκο {86 Βοδίβοη, δου ἀἰάϑὲ ἀσβίσου 86 τ]οϊκοά, 

ὁ ΤΉδΩϊ τ Βο αἰδποξίοι Ὀ6 [λὴ . οὗ ὑταὶ ἃ 188 ἱνὶ 
ἜΕ χτχο ἐξ μα κνὶ ΠΕ ἐδ ἘΣ αἰνδν8 μα αβμε θα γυρε ααρὰ ΓΑΝΒΟΒΒ ἐδονς Ὡς επξπϑν αὐτόν ὁ τὰ ἢ 
18Β6το ἰβ, Ββονόνοσγ, 8 ἰυπἀδιωθηίαὶ αἀἰθοεθθοθ. Το 058. οἱ βἀογδίζοη νοΐοθ ἐδ ἐθϑϊ με οἵ ὁ - 
οὶ 88 ἴδον οοπιἰοταρ ιθαὰ ἴῃ ατϑοίοιβ ομδζδοῖον οὗ ϑμονβδὴ, σονϑαϊϑὰ ἰῃ ἴδθ 116 οἵ 86 Ὡδίϊου, 
ἰῃ πδίαυγο, διηὰ ἰῃ Ὠΐ8 οδγθὸ ἔοσ τωϑδη κα; Ὑ{116 189 μ68. οἵ ὑγαὶδο δηὰ ἢ ἱνὶῃα ΟΧΡΓοδΒ [86 σταὺ- 
ἐζαάο τ Βῖοὶ ἴδ6 ἱπαϊνϊά 8] οὐ πδίϊου ἔοϊς ἴον ἀϑἤπὶθ βοσνίοθα ρογίοστηθα ὮὉν φϑβονδὰ ἴῃ τδοὶτ Βαμα. 
1π ἴμ0 68. οὗ ὑγαὶδθο διὰ ἐμβδηϊκασινὶης δοσῶθ Ὡδύϊουδὶ ἀο ἰνογϑηοο οἵ δὶκστιδὶ ΤίΘσ6 8 υϑδυ ιν 
ἐπ 186 ταϊπὰ οὗ ἴλ9 ῥβαϊσωηϊδὺ, οἵ. οἶβθ ἵν ψϑγθ τι τἴθη ἴοτ ᾿ἐλυγρίσαὶ 86. ΑΒ 8 συΐὶθ, ἱβογοίοσθ, ἔμι660 
Ῥ68. ΔΓΘ ΤῇοΓΘ ὩΒοηδΙ βηα 1685 ἱπαϊνϊ πα] βὲο μΔῺ 86 ΡΕ8. οἵ δἀογδίοῃ. 

ΤΏΘ Ἡδῦτονβ οοποοϊνϑα οὗ νἱὴς 88 8 ἴοσια οἱ οἴοτίης υἱοαδίησ ἰο “οονδῃ. [{ ἱβ οἶΐϑῃ 
ΘΟΙΏρΡΑΓοα νη δδοτῖβοθ δηὰ οὔμος δοῃογοῦθ ἔογπιβ οἵ δχργοδαείηρ δ᾽ ]ορίδηοθ ὑὸ ὑμεῖς αἰνίῃο Κίησ. 
Ἴδο ὑ]θδδυγο ἩδῚοΩ Φοθονδ 'Ῥγν88 ἱμβουσμῦ ὑο 86 ἐπ ὑτδὶβο 8 Ἡὐββινο φνϑὰς τ αρ Ῥβ. 809: 

ἩΛαὲ Ῥνοπὲ ἰδ ἰλότα ἵπ τῖν δίοοα υἦεπ  ρο ἄοιρπ ἰο ἰδ ρ»ἱὲ 
(απ ἰλ6 ἀμδὲ Ῥναΐδε ἰδδο, απὰ πιαζα ἐποιοη, ἐὰν 37αἰδλήμίποδα ἢ 

ΝὼῸ ομθ σϑῃ 4 Ποϑῦῖοα δα ἔδοτθ ἷἰβ δῇ υἱεϊτααίθ ἐγυῦ ἴῃ (δ18 πϑῖνϑ, ὑὉτίτοϊ ἦν οοποορίΐϊοθ. ΤΈΘ 
ἰηδηῖϊο αοἁ ἀοεδ ποῖ ἀδρϑηὰ ἴον δἷβ ον ἀροῦ ἐδο ατδϊιάο οἵ τοδηϊκίηὰ; Βυΐ, ἔτοτῃ 811} δυϑομίοδ 
δοῦν [86 δυϊηδῃ πὰ ἀϊνίπο Ἐδίδον, ἴμογθ 18 γσϑῶδοῃ ἴο Ὀοϊονο ὑμδῦ 86 ἀοιαμίδ ἴῃ (86 βίποθγα 
ὑπιδΏ κα οἵ δἰβ Ομ άσϑῃ δὰ, δῦονθ 4]1, ἰπ ἐμαῖ ἀονθιορσηθῃῦ ἰῃ {μοῖρ ομαγϑοῦθσ ΜΕΪΟΒ ΘΟΤΩ68 ἔγοσῃ 
189 ΝΥ τὰν δὰ Ἰονουβ δχργοϑαίοῃ οἵ [89 ἱππαὶθ δηὰ γοῦ αἰνίῃϑ ἰγαρυ δ οὗ στα ὑυθ.. 

,. 8 62 ΤΒΙΒ ῃ8. Ὀ68Γ8 {πὸ {{{|6, ον ἰδλδ ολτεῦ πιωμεϊσίαη. Το δὲ διπρ ὃν πιαὶε δοργαπο νοΐσες ([οἷ- 
ἸΟΜΙΒΕ 8 ΤΟΥΪΘΘα ἰοχ). Ῥραῖΐπι ο7 ανίὰ. ΟἸαίηδΙν Ῥβ8. 9 δπὰ 10 σοῃδιἰτυὐοδὰ ομθ δἰ ρβαρθῦοαδὶ 
Ῥδ5. . 10 Βδ5 Π0 βυρογβογριίοῃ ἱπ (89 ΗθΌ., βιὰ 186 ἔτνο μ ΔΙῸ ἰοϊποὰ ἴῃ ΕΚ. ἰοχίδ. Θ᾽ Ὑ6ΓΘ 
ον θην αἰνϊἀοὰ ἔοτν ᾿ἰταταῖοαὶ ρυσροόθεθ. Οἷὶν Βαὶζ 86 αἱρῃβθοίίοαὶ δίγορμεθ οσδὰ ΠΟῪ ὉΘ οἰθδσὶν 
αἀἰκώησυϊδμοα, ΤΏΘ τωθίγο 8180 ἐθα χακ εν Θἤδηδοϑ ἔγοτη ἴδ6 ἴγϑο ἴο ὑμο ουτ-6δὺ τηθδδυζο, ἱπαϊσαῦὺ- 
ἴῃς ὑμδὲ 89 οτἷρί 4] βροόϑύη δδ5 Ὀθθῃ σοσαδὲ, Ἔβδρθοΐδν ἰὴ νββ. 1-19, 101-, Ὦν ἃ Ἰαΐον οαϊζογσ. Μβϑὴν 
δἰϊοιηρὺϑ δανὸ Ὀδϑ τηδάβ ἰὸ γσεοονογ [ῃ6 οτἱαίπαὶ δογοαίΐο Ρ8., Ὀυΐ ὑπ6 σεϑυϊ πα ὑδχὺ 'β ΟἿΥ οο- 
ὁθοΐυταὶ. ὙΤΘ Ἰορίοαὶ οοπηθοϊΐου οἵ ἐβουρμῦ ἀοθβ ποῖ δἴνγαυῃηβ ἕο! ]ονν ἴ86 δὶ ρβδθϑῶοαὶ δίγοριΐο 
αἰνίαίοτι,, 8ο ὑμδΐ ἰὼ (89 δθονθ βηδὶνβῖϑ ἐμ δογοδίϊο διγυασίαγθ 885 Ὀθθῃ ἱστιογοὰ.. ᾿ 

ΤῊΘ δγιϊβοίβὶ δἰγυοίυγθ οὗ {86 Ρ8. ροϊη!θ ἴο 8 ροδύοχὶο ἀδίθ. ΤῈ πϊοκϑὰ ἴῃ (86 δοσασαυ 
ΔΙῸ ΔΓΓΟΩΒΗΌΪΝ Ρογβοοι ίηρ (ἢ 6 ΔΒ 10 τἰρμίθουβ, 103, δΔηα ἃτὸ υἱὐοτίῃς ὑμοὶγ βοθρ ἐς 8] ἰδυιηΐϑ, 88 
ἴῃ ὑπο Ὀοοὶς οἱ Μα]. 3:2-:ῪὁῈ Οἱ, 10:4, Ζοβονδὰ ἰβ ϑηςμτοπϑὰ πὶ δἷδ ἔθτρὶθ πα Μουπύ Ζίοθ. Ενὶ- 
ἀδεῦν (μ6 Ὀδοϊκατουπὰ οὗ (μΐ5 Ρ8., "]κϑ τηοδὲ οὗ ἔβοδα ἱπ (μ6 Βτϑὺ ᾿ϑανίἀΐο οοἰϊοοίίοι, ἰβ 189 
δαὶῃς ἀδνβ ἰυδὺ Ὀδίοτο (86 Δρρϑδγδηοθ οἵ ΝΘ ϑγηΐβῃ. 

4093 Το 8|1υδίου ἱβΒ οὐ θηον ἴο βοὴ ἀοβηΐίο ονυθηῦ. 
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Ἡοίεὶ- 
Ῥυϊίδοι 

ΤΗΑΝΚΘΒΟΙΨΙΝΟ ἘῸΝ 9Ε8ΟΝΑΗ 5 551 ἈΠΕ 

ΤΉΈου ἀϊάϑι Ὀἰοῖ ουἱ {πο ῖν πδᾶταο ἴοῦ ονὸῦ δπά ὄνου. 
6Α5 ἴον ἰδ ἴος5"---ἰ μοὶ 5υογάβο ἢδνο ἀἰβαρροᾶγθα ἴογονου, 
Απά [}ι6 οἰϊο5 ἴβου μαϑὶ ἀεσβιγογοά---ἰΠποὶγ ταϑιογν μδίἢ ρου ΒΗ 6α, 

Β6Πο]4,4 ΖεΒονδὴ 15 οα  γομθα ἴογονογ, 
Ἡς δαί βεῖ ὕρ ἷ8 [σγοῃθδ ἔοσ υάαρτηρηῖ; 
8Ηῆ:ε 1ἰ 5 ψδο λιάσεϊῃ ἴῃς ψουῦ]ά 1π τἰρη δου 688, 
ΗἊ ρδϑββϑοῖὶῃ Ἰυάσιλθηΐ ὑροῖ ἴπ6 ῥϑορίοθβ ψ εαυϊν. 

9) βονδὴ ἰ5 ἃ τοΐυρεο ἰο 6 Ορργοββϑά, 
Α ρἴδοβ οὗ γεΐιισε ἱῃ {ἰπη68 οἵ ἀἰδῦγοβ8, 

10᾿ηά ὑποὺ ψο πον ἰὮγ πδιηδΐ ἰγυβὶ ἴῃ ἴπ 66, 
Ἐὸγ ἴδοι, Ο Ζομῃονδὴ,ς ἀοβὶ ποὶ ἔογβακο ἴῃοβα γγβο 5866 κ {Π66. 

ἩΤΆΚΟ τοοϊοάν ἰο δεῆονδῃ τψγἢο 5 π᾿ γοπϑά ἴῃ Ζίομ, 
Ατοπς ἰδ ΡΘΟΡΪ68 ἀθοίαγε ἢὶ5 ἀθθάβ, 

5ΕῸΓ δ6 ψγοῸ δνθηροίῃ Ὀ]οοάϑηρα ἀοίἢ γοιμθιαθοῦ τ᾿ 61}, 
Ης ἀοίὰ ποὶ ἔογρεὶ με ἀἰδβίγεββθα οὔὺ οὗ ἰδ δ)ιοϊοα." 

1.8.6. σγβοίουβ ἴο της, Ο Φεβονδῇ, 866 τῶν δ] οί οη, 
Του το [|{68ϊ τὴς ἃΡ ἔσομαι με ζαῖοβ οὗ ἀσδίῃ, 
ἍΤ ογάογ ὑπαὶ 1 τηδὺ γϑοῖϊΐϊα 41} {πῃ ν ὈΓΔΙ868,} 
Τἰαὶ ἴῃ 86 ψαΐε5 οἱ Ζίομν 1 τοδν οχυϊῦ ἴῃ ἴπν ΒΕΙΡ. 

Ἰ5ΓῊ 5 ῥγουα! δγὸ βιιηῖς ἄοτῃ ἴῃ ἴῃς ρι [6 ν μᾶνο τηδάς, 
Τπ μα ποὶ σι ϑιο ἢ ὑΠ6ὺ μὰ {πεῖν οσσῃ ἴδθοϊ ἀγα σδυρί. 

160} Πόονδὴ Βα ταδάθ Ϊπ)56} ἢ Κπότῃ ὈΥ ἀοϊηρ ἡπαρστηρηῖ; 
ΒΥ ἴῃς ψοῦκ οὗ ὑμὶν δηα5 ἴῃς νι ῖο Κοα ἀγα ἰσαρρϑα. 

17ΠἘ}Ὸ6 το κοα 5}}4}} βυγεὶν χὸ Ὀδοῖκ ἰο 580], 
ΑΙΙ ἴῃς ργουάπ ψγῇο γε ἰογρειίυ! οἵ αοάα; 

ἸΒΕῸΣ {Π6 ΡΟΟΣ ᾶγὰ ποῖ ἰογροϊζθη ἴόγανογ, 
Νονγ ἴῃς Βορα8 οὗ ἴδε δήιοιοα Ἰοβὶ ἴον 8}} {1π|6. 

504 ΗΘΡ., ἐλε 706, ἃ οοἰϊοοῦνθ ποὰπ γερσγοϑοιϊδη 81] οὗ [6τ86]᾽8 ἴοθϑ δη ἃ δϑρθοδ!ν 186 ΘΑγὶν 
δοδδηὶ θα 

ο96 530 ΟΚκ., βυσ., διὰ βανοσαὶ Μ535. Ἡδθῦ., γεΐπδ. Τὸ δῦονο ἰγδηδίαἰίΐου 18 8180 βίγοι δὶ ν᾽ 
βαρροτίρα Όν ἸΒΐβ ΡϑΓΑΙ δέβση. 

96 Ἡδον., ἐδεν, Ὀυΐϊ κ δἰϊαμι σμα Ομδηρθ ραἶνοβ ἴδ 6 δΡονϑ. 
Ὁ» ΙΔιυ., μρὴν Ἱπασοδβδὶδ 
1910 Ναπια ἴῃ ΗΘΡ. βίδα ται ἐδ ἔσυρ δβοὶέ, (Ὧ6 σοὶ] σδαγδοίδυ. 
εθ190 Ῥοβϑίθϊν “ελοναὴΐ 18 8. ΒΕΓ 8] δααϊίϊοη. 
ΒΟ12 ΟΥ, }οογ. 
191: ΤΟ ΗθΌ. δα 8 ποι ἰλοδε ὧδο δλαία πιὸ; Ὀυὲ ἐηΐα δὲ8 γοὺν ΒΚ γαΪν πὰ ἐΐα οοηΐοχὺ 

δὰ 8 ΒρΡΕ ἴο ὈΘ 8 ἰδῖθγ ὀχρ  βδηδίογυ β'0 88 
ἸΡΝΝ ΗΘΌ. Β88 βθζθ ὑ8μ8 {018 οὗ ἐδ6 088. Ῥοββίθ!ν 88 ροασῦ 868 ἰὰ ταϊηὰ [86 088. ἴῃ 86 ἴῃ 

ἃν 
ἫΝ Ιϊ., ἀαμρλέεν ο7, Ζίοπ 
191 δ δρονθα Ὀυ στὰ (Ρξαΐπιοη, Ῥ. 30), ἰᾷ βεἰἶκδι 

Ἦθ6 ΗΘ. 885 πο τοτθ σΟσωσ ΟΣ Ῥ0 
οοττοοῖὶ 
μιεδαίλεη. 

τὸ θ16 ΠῊΣ ἨΘΌ. ἰπβογίβ δ {π6 ϑῃᾶ οὗ (18 ᾿ΐηθ, λίρσαίοπ, δεϊαΐ. 
5917 Μακίης [86 δββπιθ δ᾽ σι οογγθοϊϊοπ ἴῃ μα ΗθΌ. 88 ἴῃ δ, 80 ἰμδὺ ἰῦ τοβὰβ φργουά ἱμειϑδὰα οἵ 

δοαίδλεη. Ἡδρτο δρϑίῃ (δ οομίοχῦ δυρροτγὶδβ ἰδ6 οογγθοίίοῃ. 
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{860 ἰοχῖ, 868 τοαυϊγοὰ Όν ἐδ 
ὉΘαὶ ον Ὁ. 18 5 ἀυ ἴο 8 Μδο 



ΟΒΑΤΙΤΙΘΕ ΒΕῸΒ ΤῊΗΕ ΕΥΙΟΕΝΟΕΒ ΟΕ ΦΕΗΟΥΔΗ᾿ 5 σ“ΌΒΤΙΓΚΕ 

ἸΘΑ γ]56, δοονδῃ, ἰοεῖ ποῖ ἤδη ῥὑσγενβὶ, 
κεἴ τ}6 πδιίοηϑ Ὀ6 Ἰυάροα ἴπ [ΠΥ Ὀγθβθηοθ, 

ΞΟΥ 68, ὉΡΟῚ ποθι βΒ6ηα ἰογγοσ, Ο Φθβονδῇ, 
ΤΒδὶ [6 πδίϊοῃϑ τὺ Κποὸν ὑμδὶ ὑΠῸῪ γα θυϊ τηρῃ. 

δ ὅ8. Ὑπαηκερίνίηνς ἴος 7οδοναδ᾽β Οοοάη688, ΡΒ. 575. 1-1 

Ῥε. δῚ Βε οχα! θα δρονὸ {86 ἤθδνϑῃϑ, Ο δοβονδῇ, δῆονο 41] ἰῃ6 δαυὶ ἢ δ6 
ἀν σίου. 

ΤῊ τηἱηα ἰ5 ἄχεα, Ο δεϊμονϑῆ, τὴν ταϊηά ἰ8 χοϑα. 
1 ν}}} βἰπα δηα τοϊοαν Ὑ1Π1 τα; ὅατγακο, τὰν ἱγτο, 
Αὑδῖο, ΠΥ ΠΔΙΡ δῃᾶ ἵγτσο, ἰοῖ τὴ θη {π6 ἄδτγῃ. 

"] Ὑ1}} ἰδη]ς ἴηθ6, Ο δεβονδῆ,, διηοὴς ἴῃ6 ρῬΘορἕ65,"} 1 ψ1}} ρσγαΐϑο {866 διποηζ 
1}}6 παι! ο 5: 

ἸΟΘῸΡ [ΠΥ ἸονΣ ΚΙ ΠΠ658 15 στοδίοσ θδη ἴπ6 μοδνθῃϑ, δὰ τὰν ἔδι τ ὔυ} 658 
ἴδῃ ἰμ6 5Κἰ65." 

1Β6 Ἔχ! θά δρονα ἴθ βθδνθηβ, Ο δεβονδῃ; δῇονβε 81] [6 δαγῖ ἢ μὲ ἰδ γ φβίογυ. 

δ δ4. Τοδονα ΒΒ Ιπιρατίϊαϊ Ἐπ10, ῬΒ. 78 

Ῥᾳ. δ 'ἴΐἷχχε εῖνε {8 ηκ5 ἰο ἱδοο, Ο ἀοά, 
Ὗγε σῖίνε ἴδῃ Κ8 8Ππ4 98}} οῃ" [ΠΥ Ὡδπ16, 
ὟγΥε 161} οὗ 1 πομπάγουβ ψοῦκϑ. 

2 ΠΉΡῊ" 1 Ππά ἃ 5140 ]6 {ἰπο, 
1 ̓ Ἰπάθοα 7υάσο υρτὶρ ιν. 

οΘὉ ΟΙκ. δὰ ὅ'γσ.., α ἐδαοΐξτ, ἴτοτηῃ 8 κἰ πατοὰ τοοῦ. 
853 Το ὑτίοΐ δἴγ-ϑονθηιὰ Ρ8. οοῃὐδβίηδ ὕννο ἱπάθρθηάἀδηῦ ρβοϑίῃβ οὐ δοβοίυϊοῖν αἰβιποι 

{Ὠοπο8, ν ἱοἢ τοῆοοῖ να οἷν αἰογθηῦ δἰζυδίίομα. Ῥβ. 56771:-11 16 τορϑδύθα ἰῃ 108) ὁ, ἱπαϊσαιίϊης ὑμδὺ 
ἐν 88 ΟὔοΘ 88 Ἰπθερθθαθεν αηἱῦ, Τθ τοίγαϊῃ ἰπ 11 8 γθορϑδῦθα ἷπ δ δῃὰ ῬΓΟΌΘΟΙν, οὔ αίπδ}ν διοοὰ 
οί δῇ ὑμ6 θεβ ἜΕ οπὰ οὗ ἐδ, Βοοοπὰ ῬΟοΡὶ; ἴῃ 1ὉΠ1|8 τοδροοῖ {86 Ὁ8. ΓΟΒΟΙΔΌΪΟΒ 8,  Ὠϊσἢ Ὧ88 
[86 δδιὴθ τος ὄύθι αὐ ἰὴ0 Ὀορίπηΐης δα οπα. Ὀτοβα ουἱ]οοῖς, (9 Ὠδρρν, ὑγυδυΐίι! βρ τις, δηὰ δὴ 
ΘἰσθΌΒοτο ἰἰϊκκὸ ὑῃδαὺ οὗ 86 [1 [8. ἰπαϊοιῖο [δαὺ {μὶ8 Ὀτίοῦ ρόοθσ τν88 μρὰ άπ μὰ τὶ τἴθη ἀυτίηρ [6 
ἸΔΈΟΣ Ῥδζὶ οἱ 180 Ῥεγβίδσι ροσοα, θη 186 ον Βἢ σοχητηυπὶνν οχρθσίϑμοθα [86 τοϑυϊίβ οἱ Νοβϑυλιδὴ 8 
ΤΟΙΟΓΙΩΒ. 

Ρ5786 ἨθΘΌ., Οοά, »ϊο ἢ ΡγοὈΪΥ δἰδηαβ ἴοῦ δὴ οτἱσίπαὶ Χελοναΐ, ΜὨϊοΒ 85 Ὀδθη τοβιοσοά. 
4576 50 οὔθ Ηδβρ. Μϑ. διὰ 5υΓ., δβυρροτγίθα Ὀν [86 ῬΆΓΘΙ]εἸίθτα. Ηδοῦ., πιν οίογν; Ὀυὺ 186 

ὍΒΓΔΙ]16ἱ 1082 855 5 νατδηΐ γοϑδαϊηρ ἱπαϊοιίίηα ὑπδῦ 186 Ἰοχί 8 οσοσσυρῦ. 
599 80 [86 ῬΆ.γ8}}61, 1082. Το ΗοΌ. οὗ  Ὧ88 Ζυτά. 
457) ΤΏΘ Ῥατα οὶ τὖϑεὲ δά ἀπά, 
157,90 Αἢ δοΒο οἵ 308, 

ἢ δέ ΤΪδ 18 ὁπ οἵ [89 τηογὰ αἰβῆου]ῦ δα οὔϑουσθ ρ88. οἵ 86 Ῥβδὶοσ. [Ὁ δρουηὰᾶδβ ἴῃ νἱζογουθ 
Το ἀγαν ἔγοτῃ ἴδ δα θ᾽ τορβοίδ. ἂν [86 ΘΌΡ οὗ λυἀᾳτηθηῦ ἴῃ {86 ἢδηάδ οὗ Φϑβονυβῆ, οἵ. 

δον. 2515, 4012, 1,61. 411, Σεῖς. 2525, ἡ δηὰ 158. 8117, Αττομβῃΐ, τηδ]οἴουβ 068 Γῖδα ὑγογαϊ δ πΟν οἡ [86 
ἐπ Ββοήζοη. ΤΏ νψιοίκθα δτθ ΓΙ ὉΡ ᾿δοῖγ Βογῃβ, ὑπδὺ 8, δἰϊβοκίηρς 086 ῬΘΟΡΪΘθ οἵ δθβονβδβ. 

ΟΘΒΙΌΪΥ 16 Ὧ6. σοτηθδ ἔγοτα ὕμ6 ροτγοα )υδῦ Ὀϑέογο Ν᾿ μθσ 8Ὦ, δὲ ἐΐ8 ΔΡΟΘΆ Ἰνροοι βίνἷα δηὰ {π6 
ΒΟΡΘ δχργοββθὰ ἴῃ ὑμ6 οοῃοϊυαϊπρ ᾿ΐπθ, ὑμδὺ {86 Βογῃδ οὗ {86 τί κΐθουβ ΨΜ1 Ὀ6 1 ρα υρ, ρΡοΐπὶ ἴο 
ἴδ ο ΘΑΙΙΟΥ νϑαΓΒ οὗ ἴμ6 Μδοοδῦθβδῃ βίγαραϊθ. 

5751 ἰοτίης [86 ΗθΌ. νἱτ ἴ86 διὰ οἔ ἐδο ΟΚ. δπὰ ϑυτ 
γ 7532 ΑἩ οτγϑοῖθ οἱ ζθμονδῃ ἰβ θγα δΟΓυρΙ ἡ γάν γράι ΤὴΘ ΗθΌ. νϑγῸ τθ8 8, [16., δέ. 

Ηον ἰοῃρ ἰδ ρεγβοουῖθα 96)» τηυδὲ βυθοῦ ὑπεῖ α 8 ϑρροϊπίθα ἔπη ββοιϊὰ δετὶνϑ στβθη Ψ6 ἢ ΟΥ̓ΔᾺ 
πουϊὰ ἐπδαφτ μὰ ὑμοῖγ ἔοθϑ 18 [6 Ὀυγηΐπρ αυοδίλοη ἰῃ ἴ.6 οἰοαὶης ομδρίοσβ οἱ ἴμο Ὀοοὶς οὗ Πϑδηΐσὶ, 
ΨὈΟὮ ΘΟΠ.65 ἔγοσῃ [δ6 βΒδτὴθ ρογοά. 

"783 1.., δεῖξε απ αρροϊπίεα ἰξπιδ. 
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ΤΗΛΑΝΚΘΒΟΙΨΙΝΟῈ ΕῸΒ ὙΕΗΟΝΑΗ 5 5051 ΕΠ 

ὅΤ}ης οαγίἢ δηά δ]Ϊ 158 ἱπῃδ δηῖβ τλοὶῖ ΤΑΥ͂, 
Βυϊ ἰἴ 151 νῖῆο 86ἴ ὕΡ 118 ρΡ1]]δγϑ. 
4 5βαὺ ἴο ἰῃ6 Ὀοεϑίζαυϊ!, “Βοαϑὶ ποῖ᾽"; 
Το ἴδε ψ]οκοά, “Ἴμἢ ποῖ ὑρ τὰν Βογη.᾿ Ὁ Σ 

1 ποῖ ὑρ γουγ Ποῦῃ οα Ὠϊρἢ, 
ὥρθδκ ποῖ ἢ ἃ 57 ποο Κ;» 
σΕῸΓ ποῖΐῃοῦ ἔγσγομι ἴῃ6 οαϑὶ ποῦ ἴῃς τνοβὶ, 
Απά ποῖ ἔγοιῃ ἴμ6 τ ΘΓ 685 Ποὺ ἴΠ6 τηουπίδίη 5,3 
ΤἸΒυὲ ἀοά, ἢο, ᾿παφε(, 15 Ἰυάςε; 
Ης δρδβοὶῃ οπὲα δηὰ [οι ἢ ἃΡ δηοίδοσ. 
ΒΕῸΓ ἃ ΟΡ 15 ἴῃ ἴἰῃ6 μ8πη68 οὗ Φεβονδῃ 
Οἵ ἰοδιυιίηρ νίηθ, ἴ0}} οὗ τηϊχρα πίῃο, 
Αμπά δα οχιοπάοι ιἰ ἴο {π19 ομ6 δηα ὑπαὶ ομθ," 
Απά 118 ἀτερβ 4}} {ῃ6 πὶοκοά οἵ ἴῃς φαγὶ τοιϑὲ ἀγδίη 

9Βυῖϊ  ᾿Ιπἀορά Μ“}}} οχυϊῦ ἴογονοσ, 
Ι ν}}} τηδῖκο τπροϊοάν ἴο {με ἀοά οὗ ὅδοοθ; 

Ἰ0ΕῸγ 4}1 {π6ὸ ἢογῃβ οὗ 86 νι ρα ψ}}} 6 ουἱ οε, 
Βιυῖὶ {Π6 Βογῃβ οὗ {πὸ τἱρῃίθουβ ν}}} Ὀς θα ὑρ.3 

ὃ ὅδ. ΤοΒοναἢ) 5 Οτδοίουβ Οοηδοβοθηβίοῃ ἰο ἰδ6 Ηυτδῖ6, ΡΒ. 118 

ΡΒ. 113 ἸΡγαῖβα δε βονδῇ, γε βοσνδηΐβ,, Ὀγαῖβα 185 ὩΔΙΊΘ, 
ΞΒ]6596οα θὲ {π6 πβϑδὴο οὗ Φεβονδῃ ἔγοια ον δηα δνογΏοΓο, 
δΈτοῖα ἴδε τἰβίηρς οὗ {86 88η ἴο 118 βοιπἰπῷ δεθονδ 8 ἤδπὶς 198 ἴο Ὀ6 ῥγβϑὶβθά. 

ΦΟΒονδῇ 15 Ὠἰρ δροναε 411} παϊϊοῃβ, μἷ8 σίογσυ δῦρονε ἔθ ἤθδνθῃβ. 
ΕΠ [5 πὸ δεῆονδἢ ουὖῦγ αοά, 6 ψῇο ἀν! ]εῖ οἡ 1 5},} 
6 Πο βἰοοροί ἰο βεμοϊά με {πϊημβ' ὑπαὶ ἀγα ἴῃ θανθη δπά ἰπ ἴῃς δαγίὶ 

ΤῊς ψἘο ταϊβεοϊ ἃ ᾧρ δε ροοσγ ουἱ οὗ με ἀυϑὶ,: ἀπά ἴδε ποοάν ἔτοτῃ δε ἀυῃρ- 
81], 

χε ΤΏΘ Βοτῃ Ἧ8Ὶ5 π6 βυτηδοὶ οὗ ρον οσχοσίθα. ἴἿΙἢ ΖθοΟἢ. Β νἱβίου, 115: ἐλ6 λοτηδ οἵ ἰδθ 
παίϊοηδ τορτοβοηϊθα ὑπδὺ τυ νοῦ ἴδον δἰδοϊςοαὰ ὑμ6 796 8. 

γΥ 78» Οτ, β ᾿'σμτ)ν τον βίης ὑμ6 Η60., δρεαΐ πο αττοραπίϊν ἀαραΐϊπδὶ ἰὰν Κοοῖς. ΟΑἷκ., ἀαραϊπδὲ Οοἀ. 
5755 ΕΒ] μον τον δίς 86 ΗδΌ., νι 8. ἀπὲ 6} σὶθθ. ΤῊΘ Ὀσοόίθῃ οοηίοχῦ ἱταρ 68 ἰμδὲ 

ΒΟΙῺΘ Βιιο ἢ ογὰ 885 ἀθ νθγβθοθ ἰ8 ἰταρ θα, Λυὺ {86 οπιϊϑϑῖομ 18 ΘΥΘῺ τῆοΓΘ ἐστι ρσαδαῖνθ. 
4755 ἘοΙ οτίηρς ἴΠ6 Οἷς., τ ϊοἢ τρϑαβ, [1ξ., ἤγοπα ἰλὶβ οπ ἰο ἱλαὶ οπα. 

, 5758 ἨΘθΌ. δάαβ αγίπά; Ὀυΐ δἰ ἰ8 ῬΓΟΌΒΌΟΪΙΥ 8 ποίθ δρρϑηϑὰ ὃν 8 βοσῖδο ἴο οχρί αἷμ ἴδ ὨΓΘ- 
νοΓΌ. 

ο758) ὅο ΟΚ. ΗδΡ., 7 υἱΪ ἀεσεΐατε. 
ἃ 7519 Ἡονίδίης ὑ86 ΗδΌ. ἰοχὶ, ψῃϊοἢ τϑϑάβ, απὰ αἱἷΐ ἐδδε λογη8 07 δά ισϊοκοά. 
47519 ΤΏΘ σοηίοχῦ τραυϊγοδ 8 ρϑαδῖνθ νοῦ, Ὀυΐ {μ6 ΗδΌ. Τοβαβ, 7 ισΐϊ οὡ οἵ. 
8 55 Τἰῖῖθ ΗΔ οὶ Ρ8. ττδᾶϑ δυῆρ, ἰοφοῖμον ψἰὺὰ 114-118, δι ὑπο θαβίβ οἱ ᾿θαϊοδίΐου δηὰ Νοὸν 

Μοοῦ. [1 δοῆοϑβ πο ᾿βουρῃῦ οὗ Μαὶ. δὰ 11 18. δηὰ 865 ροΐηιβ οὗ οορίδοῦ τυῖτ {86 ΒΟΗΩΒ 8 
ὃν ἴδο ον δα οουητπὶον αυτίηρ ἴπ0 ἰαῦϊοτ ρατγὺ οἵ 86 Ῥοσβί δ ῬΕΠΟοΙ. Ὗβ. 118 αᾳυοϊοα ἔτοχῃ 
ϑδηι. 25 δῃὰ τδν ῬΟΘΘΙ ὈΪΥ Ὀ6 βΒοοοῃάδβγυ. Υβ. " 18 δὴ θοδο οἵ 18. δὅ41:. [|κὸ 186 οἵδμοσς Η4116] 88., 
Ὁ 15 ῬΡτΟΘΌΪΥ σοπηθδ ἰῃ 108 σοτηρίοίβ ἔοττη ἔγοσα ἴδ Εἷς. ρογίοά. 

1131: 8ὅο. αἷκ., Ααᾳυΐϊϊδ, ϑνπι., ΤὨθοά., δὰ 1.861. Ηθῦ., δϑεγυαπίδ ο7 “ελοναδ. ΤὮΘ γοίοσομοθ 
ἰδ ονϊἀθηῖν ἰο Φοθονα᾿ 5 δὶ ἐμ ὰ] ΟΡ ΡΟΓΙΒ. 

ε113: 80 οογίβδίη Οἷς. Μ58. βυρροτίϑα ὃν ἐδ τῃηοΐτθ. ΗδθΌ., παπιθ οὗ “εποναδ. 
Β1135 1,1ῖ., λε υδο οταϊείς, ἀῖνιβαι Γ ἰο 51. ἐτλτοποά. 
11183ε Βυαρρὶνίης ἴδ ψοτγὰ ἐλίπρα, ἰταρ θα Ὁ. ὑμο οοῃίθοχῦ. 
1181 80 ῬΒΊΣΆ]1οὶ ἰὼ 1 ὅδ. 25. 
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ΦΕΗΟΥΑΗ᾿ 5. ΟΟΝΘΕΒΟΕΝΒΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ἨἩΌΜΒΙΕ 

97͵ αὶ Β6 τῇδ ϑβοδὶ πἷπη ψ ῥγίησοϑ, τὶ ἴΠ6 ΡΥΐποοβ οἵ ΒΪβ Ρθορΐθ. 

ς τιδκοὶ ἰῃ6 δύση τοιιδη ἴο Κϑορ δουδβο, ἴο θὲ ἴῃς αἰδα ταοῖμοσ οὗ 
οἰ] άσοη ἢ 

8 56. Τοδονδἢβ Βειηίζη Ὀϊἱγοςουη οὗ Ηυμηδη Ηἰβίογυ, Ῥβ. 02 

Ῥε. 92 11ἰ 15 ἃ μοοά {δίηρ ἰο σῖνα ἔἐβδηκβ ἰο Φεπονϑῃ, 
Αμπὰά ἴο 8ϊπῷ ρῥγϑὶβθϑ ἴο δ γ πᾶιης, Ο Μοϑβὶ Ηρ; 
370 τηδῖκα Κποόονῃ ἰδ γ ἰονὶηρ πάη 685 ἰπ ἴῃ6 ΤΩΟΓΗΪηΖ, 
ΠλΚονῖβο ὑῃγ ἰδις ἔι Π6 8585 ἜΝΘ πἰρῃϊ, 
ΙΝ} δὴ ἰπϑίσυτηοηὶ οὗ ἴδῃ βι γηρ5 δηαὰ τ ἔμ ἵγτο, 
ὙΜ 8 ϑοϊθηη βουπά προη {πα ΠδΙΡ. 
40 δεβονβϑῃ, ἴδοι μαϑὶ τοδάδ τὴ ρἰδά ἰβγουσὰ ἴἢν ἀθοά, 
Ι[οχυϊὶ πῃ ἰῃ6 ψοσκβ οὗ ἐν δῃ68. 

Ἧον στγοδὶ δγὸ ἰῃγ ψόῦῖκβ,, Ο Φοβονδῃ! 
ΤῊ ὑδουρῃῖβ ἃγα Ὄχοθθα! ηνὴν ἀδοΡ. 
θΑπ ὑπγοοορῦναο δὴ Κπονοίὶ ποῖ, 
Νεῖον ἀοὶὰ ἃ ἴοοὶ] υπαογβίδηα {15 : 
ΤΎΤΒΘΩ ἐπα το Κοα βρτγοιὶ ἔογί ἢ 85 {86 ζγδ89, 
Απά σψΒϑὴ 84}1} ἔῃ6 τψόγκοῖβ οὗ ἰπίαυ τ ὈΪΟΒΒΟΠ, 
1 9 τμδὲ {86 Ὺ τδὺ ΡῈ ἀεϑίτογοά ἴογονοσ. 
δΕῸΣ ἴδοιι δγὶ οὐ ἰρῃ, Ο δεβονδῇ, ἰογανοσ; 
θΈΟΣ, ἴο, {πὶ 6 ΘΠ 169 8}8}} ΡΘΓ 8," 

ΑΙΙ 86 νοσγΐίκοσβ οὗ ἱπί αι ν 58.811} θ6 ϑοδιϊογοά. 

ἸΘΑ πα τὴν Βογῃ ἴπου ᾿δϑὲ Ὄχα! θα {κὸ ἢ ς νι] οχΣ, 
ξε8, δου πδϑῖὶ δηποϊηϊθα πλθῖ ΔῈ ἔγεϑῃ ΟἹ. 

ἘΜΠΠη6 ογ6 δ8ο μδῖἢ Β66 ὴ ΤΥ [ο68,9 
Μιηδ οδγβ δνα Βοδγα ον} ]- ὁ. Γ5. 

17Ὲ. τγἱρῃϊοοιβ 51|8}} Πουγίβ κα ἴα ραΐμ ἰγθο, 
Ηδ 584]] στον ἰ8}} {πὸ 8 σδθάδγ ἴῃ 1 βΌδῃοῃ. 

ἸΡΙαηὶοα ἴπ {Π6 Βουβο οὗ Φεμῃονβϑῇ, 
ΤΏΘΥ 58}4}} βου τ 8ἢ ἴῃ ἴΠ6 οουγὶβ οὗ οὖν αοά. 

Ἡ7]ῃ οἷά αρὲὸ {πὸ ν 584}} Ἀσίης ἔογὶ γι, 
ΤὮΘΥ 5881] θ6 ἔυ}} οἵ 880 δπὰ σγϑθῃ, 
10 5ῆσον ὑπαὶ δειονδ 15 υργῖρὶ. 
Ὴξς ἰ5 ΤΩ τοοῖ, δηά ἴπογα ἰβ μῸ ὑσὶ δου βη655 ἴῃ ᾿ΐπ. 

Κ1139 ΤΏο ΗΘΌ. ἰοχὶ δα ἀβ8 ργαΐδε “ελοναλ, Ὀυΐ (μΐδ ἰ8 ονἱ ἀθεν {86 δυροτθοσ ρου οἵ {89 ποχὶ 
ῬΘ., ν᾿ ΗΟ οἰβογυγδο 18 Ἰδοκίπρ. 

, 8.86 Τδὶδβ Ρ8. 88 υυγὶ 8 ὉΥ ΟἿὯΘ οἵ (80 τορυϊα ᾿ΜΟγδΒρροτβ δ ὑμ9 Ζογυδβαίθσα ἰθεαρὶθ. [ὑ 
νοΐοθβ ὑμ6 Ἔχρθσγίθῃοα οὗ 86 7 ἄθϑδῃ σοτητηυηϊΐν. ΟἿ, 6. 4..ὄ ᾿., Ἡοδεῖϊο ἔοθϑ ἃγθ δρουΐ, Ὀυΐ ἔα 
ἷπ Ζοβονδὴ ραἶνοδ ρθδοθ. ὙὍδὲα ἀἰβιϊποῦνο νίϑάοσα ὑθδοβίης Ἰὼ ἴπθ βοοοῃὰ βίϑηξβα γϑοβ}}]5 ὑμ6 ᾿πουσῃῦ 
οὗ Ῥτ. δηὰ ἱπαϊοαῖθθ ἐμαὺ (μ6 Ρ8. ψββ ργοῦδθὶν πυτιἐὐθη ἀυτίηᾳς ὑ86 Ἰαλῦον ρατγ οἵ [80 Οἷς. ρογίοά. 
[Ι͂(ὁ βυροιβο ρου, Τὸ ἰλῈ ωδῖοαὶ Διτεοίον, ᾿πιαϊοδίοθ ἰμδὶ ἰδ 88 υδοὰ βηα ὈγοῦθΪν οΥἰχῖπδ}}ν 
τὺῦὶτθη ἴο 6 βυς ἰὼ ἰῃ6 ὕθτλρὶα ϑογνίοο. 

1920 ΤΑΓΖ. δπα βονογαὶ ΗΘ. ἰοχίβ, ισογζ. Ἡδοῦ., ἀδοὰ. 80 ϑ'υτ, 
- 025 50 Ο ΚΒ δηὰ ἰδτοθ ΗοΡ. Μ55. Ηοῦ. ΠΡ δολοίὰ ἰὰ 65, Ο Ὀυὲὶ 

ΚΠϊ8 ἱβ ὑσοῦδοϊν ἀυθ ἴο 8 βογῖ Ὀ8] μίοββ. ΤΕΡΘΘΙΙ 70 " δποηεῖθ8 ὁλοναλ, 

89210 δο ὅνυσ. Ηϑοῦ., 7 ἀπι αποὶϊπίαά. 
οθ2ι: ΤῺΘ ἰδχὲ 885 Ὀθθῃ οχρδηάϑά, ρσγοῦδοὶν ὑΒβγουκὴ ἃ βογί ρα] θετοσ. 
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ΤΗΑΝΚΒΟΙΨΝΙΝΕΟ ἘῸΝ 9ΕΗΟΥΔΗ ΦΠΌΒΤ ΒΠΙΕ 

δ δ7. ΤοδονδἘ᾽  Ῥονοσ δᾶ Βσαάΐη655 ἴο ὨοΙίνοσ, ΡΒ. 107 

Ῥμ. 107 0 σῖνε {πη Κ8 ἴο Φεβονδῇ, ἔογ ἢ ἰβ ζοοά, 
Ἐογ Ὧϊ8 ἰονρκίπάηθ89 ἐπ υγοῖῃ ἴογενεγ. 
11,ἴ ἴΠ6 τοἀδοιηρά οὗ δεμονδὴ 8580 50, 
ἿΒοῖὰ δα δαίῃ γοάθοιηδα ἔγοια ἴῃς Πδηᾷ οὗ ἴθ δάνογβθαγυ, 
δΑη4 ρσαϊπογοά ἰοροῖμοῦ ουἱ οὗ ἴπ6 88, 
Ετοιὰ ἴῃς οδαϑὶ δπα 86 νγοϑῖ, ἔγσοταῃ ἴῃς βογίἢ δά δες βϑουῖμΡ 

(ΘΙ ΓΑ ηρι ἴῃ ἴῃ τ] ΘΓ 695, ἰῃ πὸ ἀοβογὶ,- 
ΤὮον ἔουμα ἢο ψΑΥ ἴο 8ῃ ἱμηδοϊϊοὰ οἰΐν. 
ἬνυηρτΥ, γοδ, 8πα {πϊγβίν, 
ΤΠοΙΡ 500} ννα8 [αἰ πἰϊὴσ τι πη ἐπ οῖ. 
ΓΤ ΏΘη ὑπο Ὺ ογθα ἴο Φεμπόονϑὰ ἴῃ ἐμοῖς ἔγουθ]ςο, 
Τρδὶ δα τσὶ ἀοἰ νον μϑ ουο οὗ {μοὶγ ἀϊβίγθϑβϑοϑ. 
ΤΉΘη Βα πιδάδ ἴμθπὶ γα }κ ἃ βίγαιρῃὶ αν, 
Τμδῖ [Π6. τϊρῃϊ ρὸ ἴο δὴ ᾿πῃδθϊϊοα οεἰϊγ. 
51, ,εἰ ἴθ ψῖνε {πη Κ58 ἴο Φεμονδῇ ἴον ἢἷϑ ἰοντηρ κί Π 685, 
Απα 59 σψοπάογίυϊ νγοῦκβ ἔον {86 σὨΠ] άγθη οὗ πθὰ ! 
ϑΕῸΓ ἢ 8δ|158 61} {π6 Ἰοηρίὶηρ βουϊ, 
Αμα {δῈ ΒυΏΖΕΥ 8010} Βα Β]] οἰ ἢ στ σοοά. 

᾿ΟὈ οἰ Ἰς ἰῃ ἀδγκηθ85 δπά ἴῃ ρἤοοτχα, 
Βεϊηρσ Ὀοιμπά 1η 8ΠΠἸοϊϊοη 8ηα ἴγοη, 
ΒΘ οδυ86 {Π6Υ τορο]]6α ἀραϊπϑὶ ἴἰμ6 πψογάϑ οὗ αοά, 
Αμπα ἀοβριβοά [δ οουπβεὶ οὗ {μ6ὸ Μοϑβὶ Ηρ, 

2}: 5 Ὀγουσὶ ἄονγα {μοὶ Ὠοαγὶ τὶ ἰάροσγ, 
ΤΠΘΟΥ βἴυμπι ] θα, δηα ποτα τγᾶ8 πο Ομ ἴο Βοῖρ ἔμθιι. 

8 57 ΤῊΪΒ ὑ8. δοῃίϑί:μ 8 βίγοῃς [ἐς γρῖσΑ] οἰθσλοηῦ δηὰ 8 ομβαγαοίοσισοὰ Ὁν ἃ βίγορῃὶοσ 85 ννο]] 
88 νβ. γι γίδτω. Α σωρδγίθα ρϑου δγιὺν 18 ὑμδὺ [86 τείτγαϊῃ: 

μὲ ἰλδηι οἷοε ἰπαπκβ ἰο «᾽δδοναΐ 7[0ΓΥΓῇ ἴδ Ἰοοϊπιρκίὶπαπεδδ, 
Απα 70Υ δὲδ τοοπι εν γϊ τοοτζα ἰο ἐἰλα ολίϊάγεη, ο7 πιέπ, 

ΨΒΙΟὮ ΤΘΟΌΓΒ ἴῃ 5. 15, 31, δι 4068 ποὺ Βρρδδαν δὖ 86 ϑῃηὰ οὗ {μ6 βίτορῃο, Ὀαΐ ἰ8 ἴῃ δϑοῦ οδϑο [ο]οτοᾶ 
᾿Υ 8 σοποϊυσίΐης σουρὶοῖ. ΤὮΘ βϑίὴδ βυῃίβοις δὶ σοηβίγυοί(ίου ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ϑδοὺ οἵ .ὴ6 Βἴδῃξζσαβ. 

6. οὐδ] 08. Βρρϑγοηῦν παρὰ ἢ 82, μα, 353-12 δοηΐδίη μβεῆογαὶ 1Πυϑιγα οηβ οἵ Ζεβονθ᾿ 5 
βοοάπεοθθ δπὰ )υδέϊοθ. αγῦ οὗ {8656 ᾶγὸ ἀγαννῇ ἔγοτῃ 700 βδηὰ οἵμογ ροβέϊς θοοῖκβ. ΤΟΥ βμον υἢ- 
τηϊβίβ Κα 0]6 ἰηβθυθησο οὗ ἐμ τυϊϑάοπι βοῦοοϊ δηα διὸ αἰάδβοῖϊο ἴῃ {ῃοῖγ Ρυγροβο. ὙΤὮΘΥ ὑστόϑεγνθ 
ὑπὸ πηούγ 8] ϑίγυούιγο 10] ονγθα ἴῃ ὑπ 6 γοϑὲ οἵ [86 08. δῃὰ οοπϑϊαϊο 8 Βίθπρ οοποϊυβίοη. ΤῊΘ 
ορίϊοχυθ ἴῃ 45 18 τποα θὰ δέου ὑπὸ βία δορί οσὰθ ἴῃ Ηοϑ. 1410 δηὰ ἰ8 ἰπίθμαοα 88 8η ἱπάοχ δδπὰ 
ἴο 68}} αὐϊοηίΐου ἴο ὑπ0 υπαάβιηθηίδὶ ὑδδοβίηκβ οταροάϊθα ἴῃ 89 ρ8. ΤὮδ οτἱαὶπδὶ 5. νναϑ ἱπβρὶγοὰ 
Όν {86 οοπίθτηρίδιϊοι οἵ 11 18. δηὰ Ὁν ἴῃ9 Θχρϑγίθῃοο οὗ ἴπ6 χοηδογβίίου ἴὸ ψβίο ἐμ τλϊϑῦ 
Ὀεϊοηροά. Το Βογίξοῃ 18 ποῦ Ἰἰτηϊ δὰ ἰο Ῥαϊδθβϑίίηθ Ὀὰΐ ἱμοϊυθ8 {89 ἀἰϑίδηϊ ᾿ΙΔπἀ5 οἵ [6 εἰδροτδίοη. 
ἴῃ ἱπιασί πδιίου ἴδ τοαάθσ Ὀθμ οἶδ οαγαν 8 ταδί ἢ Ἰοης ἡουγῶσονβ [Ὡγουχῃ ὑπ ρϑγοῃθά, ὕγβο 885 
ἀεβογ 8. ΤΑΝ γοτη ἱπμα θα οἰτἰε8Β. Ηθδ βῆδγεβ ὑμοὶγ ον 88 δὖ ἰαϑὺ [8 ν αγὸ χυϊἀϑὰ ἴο 6 ρορ- 
υἱοῦ, τοὶ ]-υδίθγοα οἱῦν, ΟΜ ἰ8 (86 σοδὶ οὗ ὑποὶτγ Ρ᾿λ να) Ηδ 8668 οδρίννοθ ἀγαραϑαὰ ᾿πίο 
αἰβίβοης οχὶϊθ ἔνίηρ ἐπ ἰτΐο οἵ βίανοβ, ἰῃ Ὀοῃαβ, δῃὰ δϑῆϊὶοῖθα ὃν ὑπὸ ᾿δϑὴ οἱ ὑπὸ ἰδπκιηδϑίοσ. Αχκαὶῃ 
1Π6 ν 50} ΟἾΒΏσΟΒ δηα ὯΘ Βδι θϑ ἰδ ἐτῖα]β δπὰ ἐμ Ῥ6Γ118 οἱ {86 Βδὶ '΄οσϑ ΒοΙ ρΙθβδὶν ἰοδϑοὰ ὃν ἰδθ 
βίοστη. [ἴ{ ποὺ νυ θη ἰὼ οπ6 οὗ [86 ἰαηαὰδ οἱ {μ6 αἰπροτγδίοι ὑἢ18 08. 18 οογίδί ἶν ἴσοιὰ ομο Ψ8Ο δὰ 
ταν] δα να οὶν βηαὰ οὈβογνοα οἰοϑοὶν 5η4 Ὠἰηλϑοὶ ἢ ραγιοἰραῖθα ἴῃ δ ᾿ἰξα μαν ᾽'ὰν Ὀουομὰ (86 Ὀουμὰδ 
οἱ Ῥαϊοθβίϊηθ. Β6ΤΘ 18 πὸ βυβαοϑύύοῃ οἱ ἰδ βίγοβϑ δῃαὰ βίγυμαὶθ οἵ [9 Μδοοδῦθδῃ ροτοά. Τὴ 
Ῥ5. σοσῃ68 ΓΒΊΠΘΓ ίγοτη ὑμῈ αἷ. ρογὶοα, ψ ἤθη ἰδ6 [8 δηὰ ὑΒουμκπΐ οὗ {π6 ὕονν5 οὗ ἴμ9 αἰδρογβίου ὑγϑῦθ 
ΘνΘῺ ΙΏΟΓΘΟ τηροτίϑηϊ ὑΒδη (ἢ ο86 οἱ Ῥαϊοϑιϊΐδη 7 4181}. . 

ΡΙ07: ΤὨϊδ νβ. 18 υπσαϑύγιοδὶ δηα Ἰοοθοὶν οοπηδοῦθα πιτὰ 86 οομίοχιὶ. [0 τὴδν ὃθ 8 ᾿ἰδῦος 
Βογί 8] ποΐο.0 ΤῊΘ ὑβϑγβ} 6] 5τὴ ἀθυηδη 5 ἔμ6 οὔδηρο ἔσομχ ΗδΌ., ιοσδέ ἴο δομίὴ, αὐ 186 Θά οἵ ἐ89 νβ8. 

4107. Κ5ο ἴῃ 10. 17,58, ἩῦΌ,., ἐλον δίἰγαμεά. 
1074 80 ΟἷἸκ. διὰ ὅϑυσ. δηὰ (δα ἱσαρ!οδιϊουβ οἵ ἴμ6 οοπίοχί. 
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ΦΕΗΟΥΔΑΗ ΒΒ ΒΕΑΌΙΝΕΒΒ ΤῸ ΘΕΙ͂ΝΕΒ 

ΤΉ {Π6Ὺ οτὶοά ἴο δεμονϑὰ ἴῃ ὑμὶν ᾿ρου 6, 
Τμδὶ Βα πυϊσῃὶϊ βανὰ ἔμοῖὰ ουὖἱ οὗ {μοῖν ἀἰδίγο58568. 

ΜΗ6 ῥὈγοιυσὰὶ ποιὰ ουἱ οὗ ἀδιίη685 δπὰ φίοομι, 
Αμπα Ῥσοόκο ἐμοὶγ ΒΟ 5 ἰῃ δι πο γ. 
161 οἱ ἴθι ψῖνα ἔμβῃ Κ8 ἴο Φοβονδῇ ἴον ἢἷ8 ον ρ κί Π 655, 
Αμπά ἴοσ Β18 τοῃμάοσγίι τόσ ἔον ἴμ6 Ομ ἄγη οὗ στρ ἢ 

ΘΕῸΣ ἢ6 δῖ; Ὀσοΐίκοη ἐπα σαῖοθϑ οὗ ὈΓΆ88, 
. Απᾶ Βενοά 815 οὗ ἰγοὴ ἱῃ βυπάσογ. 

17 Ἐ0ο]5 θδοδυβο οὗ ὑπ ὶγ ΓΔ ΉΒ ΤΟ β8Ί ΟῚ, Ἑτοτὰ 
Απά Ἀδοβϑυβο οὗ ὑἐδμοὶγ ᾿ἰπίαυΐιῖαβ τὸ δϊοϊρά. , 
ΤΉ ον δρροιϊϊῖα δΌμοστείῃ 41} ἰοοά, 
Απα πον ἄταν ποᾶῦ ἴο ἰῃς ραίο8 οὗ ἀοδιίμ. 

ἸΨΤΉΘἢ [ΠΟΥ ΟΥΥ ἴο Φοπονϑῇ ἴῃ {μοῖν ἔρου ]ς, 
Τμηδὶ ἢ6 ΤΔΥ βᾶνα ἵπποι ουἶ οὗ ὑΠοὶν αἸϑίΓ658865. 

30Ηῃ}ς βορπάοιἢ ἷ5 ψογά, δηα ἢοδίοὶ ἢ ἔθθι, 
Απά ἀε]νογοῖ ἐμοῖν ["ἶ6 ἔγοιῃ ἀοϑισγιοιοη." 

321 οἵ {Ποῖ σῖνα ὑπδηκα ἴο δεβονβὰ ἴογ ἷβ ον ηρ κί πάη 658, 
Απά ἴον 8 νοπάογίιυ σου 8 ἴον {6 ΟΠ] άτθη οὗ σρθὰ ! 

ΒΑηα εἰ δεῖ οἶον ἴΠ6 βδογιῆςοβ οὗ ὑμδη κβαινίης, 
Αμά σϑοουῃὲ [8 οΓΚ8 ἩΣ βἰπρίη. 

᾿ 

ἘΤΉοΘ86 80 ὸ ἴο {Π6 868 ἴῃ 8} 108, 
ὟΝο ἀο Ὀιυι81Π 688 ἱῃ χγοδὶ τννδίοιβ; 

ΤΉ.686 866 δε ψόοῦκβ οὗ δοβονϑδῇ, 
Απα 8 ψοηαοΓ8 ρογίογσιηθα ἰῃ [ἢ ἄδθρ. 

Ξ'ΕῸΓΡ ἢς οοτμμηδηάοίῃ, δηά γαϊβοι ἢ ἴῃς νὶπα," 
Απμπά δα ἰειηροβὲ Ποῖ ἢ ὺρ 15 ψᾶναβ. 

Ξ6ΤΉΘΥ τηουπὶ μοανθηνδγα, ὑπο 5ὸ ἄοτη πο {μα ἀδρ 8, 
ΤΒοῖν βοὺϊ πιο οὶ ἢ Ὀϑοδυδβα οὗ ἰσοῦθῖθ, 

ἍΤ ΤΉΘΥ τϑοὶ δηά βίδρρον {κΚὸ ἃ ἀγιηκοη τηδῃ, 
Απά 41] ὑποὶν 51.(}}} 16 θχῃβδυβίβαά. " 
3 ΤΉΘη ΤΠ6Υ͂ ΟΥΥ ἴο Φεβονβδὰ ἴῃ ἐμοῖγ ἰγου δὶς, 
Ταδὶ ἢ τοδυ Ὀγίης μοι οὐ οἵ ποὶν ἀἰδίγοββ68. 

2.816. τηδίκοῖῃ ἴῃς βίογιῃ 8, οδὶ πὶ, 
30 ἰδδὶ {π6 ψανοϑ οὗ {Π6 568. δΓῸ 51}}}}. 

0ΤΏΉΘη ὑΠ6ΥῪ ἃτὸ σἰδα Ὀδοδιϑα ΠΥ δΓὰ αὐἱοῦ;: 
3ο δα Ὀγίηροιῃ ἔμθι ἰο ὑμοὶν ἀοβίγοα ἤάνθῃ. 

811 οἱ ὑπο χῖνα ἐδ ΚΒ ἰο δεβονδὴ ἴον ἢ}8 Κίπά 688, 
Εογ ἰβΒ νοπάογίι! νοῦ ἴο ἐμα οἰ] άσοη οὗ τηρὴ ἢ 
21 οἱ {ποῖ ἜἽχϑὶὶ Εἴτα ἰῃ ἴῃ 6 888θ Ὁ} οὗ {Π6 ΡΘΟΡΪΘ, 
Απά ρῥγαΐβε ἔπ ἴῃ δα 8οϑϑίοη οὗ ἴδε δἰ 68. 

ἐ}} 

2}. ἰυγηοὶῃ σἱνοῦβ ᾿ηἴο ἃ 1 ΔΘΓΏ6Β9, ταὶ 
Απά νϑῖογ βργίηρβ ᾿πῖο 8 {ῃϊγϑὶν στουηά; ἱΠυδίσα- 

4107} Ἑονί βίης ἴ89 ΗἨΘΌ. 88 80 ἰοχίὶ λαὸ ἡγολφος ΗΘ60., ἤροπι ἰδοὶν ἀδοίτιυιοίίοτιϑ. Βονδ Β 
4107: Οἰνίαΐηρ {886 νβ. 88 08} τωϑίσο δι] οϊβσα ἀδσωδαὰ. Τυδῶ 
ΟἹΟΤΣ 1.1ι., διοαϊίοιοα ἐἐδεί  πΡ. 
Υ]107Ὁ Β8ο ὅσσ. 
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ΤΗΛΝΚΒΟΙΨΙΝΟῸ ΕἘῸΒ “ΕΠΟΛΑΗ ΒΒ 051 ΒΠὺ1Ε 

8ΙΑ ἰτυϊ{{π] απ ᾿πΐο 8 8α]ῖ ἀδβογὶ, τ 
Εογ {86 ψ]οϊκοάμοϑα οὗ ἔῃοπι {πὶ ἄγε] ἐμοί: 
Ὴς τυγηοῖῃ ἃ τ] ΘΓ 688 ἰηΐο 8ἃ ροοΐ,᾿ 
Αμα 8 ἀτν ἰδηά ᾿ηἴο ννδίθγϑρυϊηρβ. 
δ6Α 4 ἴπογο Π6 σϑιιϑοῖῃ ἴμ6 Βυησγν ἰο ἀππεὶ], 
Απά τρϑϊοῖῃ τ δὴ ᾿ἸπῃδὈιρα οἰΐγ. 

7 Απα ἴδ ν δον οἰ ἀ5, δῃα 8εἰ ουΐ ν᾽ πουδγαβ, 
Αμπὰ κεὺ ἴμοῖὰ ἰπς ἔγιυϊι8 οὗ ἱπογθᾶδβα. 
88 5 Ὀ] ββϑοῖῃ ἔθ 80 ὑμδὶ ΤΠῸῪ 8ΓῈ σγοδῖϊν τ] Ρ]16 4, 
Αμα δε βυβογοῖῃ ποὶ {πεῖν οδιὶϊα ἰο ἀθογθββο. 
θυ ψ ΒΘ ΠΟΥ δγὸ αἰ ηἶϑῃοα δηα θονεὰ ἀονῃ 
ΤὨΓγου ἢ ΟρΡτγοβϑϑίοῃ, ἐγοῦθ]α, 8η ἃ ΒΟΙΤΟ, 

ΠΤΠοη ἴΠ6 προαν δα Ποῖ οὐ οὗ Β18 Δ βή] οἰ οι, 
Απά τρϑκοίῃ 18 ἴδι}}}165 {{|ὸ 8. βοός." 
ΤΉ υρτὶρὶ 866 ᾿ἰ, δηα δγὰ ἰδ, 
Αμπὰ 8] ἱπιαυϊὶν βίορροι Βοῦ ταουΐῃ. 

ΦΎΝΉΟ 18 νΐϑα, ἰοὺ Ὠἷπὶ δορὰ {8686 1πηρ5, 
Αμὰά ]Ἰοὶ Πἴπι σομϑίάον {πὸ Κιηα ἀφο οὗ οβονδῆ. 

8 ὅ8. ΤοδονδΒβ 7υβίϊοο δά Βεπδβοθηοο, ΡΒ. 145 

Ῥβ. 145 11 ν}}} οχίοὶ ἴῃθϑ, ἣν σοά, Ο Κίηρ, 
ΑΠΑ1 ψ}}} Ὁ]685 ὑῃν πϑῖας ἴοόγενογ. 
3411 {86 ἀδν Ἰοης ψ1}} 1 1685 ἰμθ6, 
ΑΠΑΙ ν1}} ρτγαῖϑα ΤΥ πϑ6 ἴόοσγανογ. 

δ(τοδὶ ἰβ δεβονβδῃ, δηά ΒἰρὮΪΥ ἴο θὲ Ὀγαϊϑοά, 
Υο8, ἢἰ8 ργεδίῃθβϑϑ ἰ8 ὉΠΒΟΔΙΟὮΔΡΪΟ. 
40η6 σεπογδίίοῃ Μ0|1}} ἰδ ἴῃ σου ἴο δποῖθοσ, 
Απὰ Μ]}} ἀθοϊαγα ἴῃν ἀθθαβ οὗ πιρϊ. 
ἔθη {86 α]ογίουβ βρ᾽οημάον οὗ ἴῃ π8)6 51," 
Απὰ τ᾿ ποπάγοιιϑ νοῦ ῖκ8 τ} }}} [ΠΟῪ τηρά! δῖε." 
δΑπα [86 . ψ}}} 5ρϑδῖκ οὗ {π6 τιϊρῃϊ οὗ ἔμ γ ἴογγῖθ]ς δοΐβ, 
Αμπά τοοουπὶ μον στοαῖς ἀγὸ ἴῃ ν ἀθεαβ. 

107. ΤΏ ΤΕΙΟΤΘΒΟΒῚ ἷθ ὈγοῦΘΟΪν ἴο ἰδ ἀοβισυούϑοη οὗ βοάοτῃ δὰ ἐδ οἱἐδ8 οὗ ἐδ ρμἱδίηβ, 
τοοουπίοα ἴῃ ἀσρῃ. 1 

ΧΊΟΥ 1 ϊ., ἀρ: οΠ υαἱεον. 
ν 107.» ΤΏ ποχί νβ.: 

Ηε εἰλ οογιδεπιρὲ ὩΡοπ Ἐγὶ 
ἐδ με φβϑα πὐψουφνν φϑείόρ μὰ μέν ον ἜΤ τολάγα ἰλόγο ἐδ πὸ τσαν, 

ἐδ ΘΙΒΒΕΙΥ 8, νΕΤΥ ἰδίθ ἰπϑεγίοη Ὀδϑϑὰ οἡ ΖοὉ. 1251, Μ᾽ (οτ ἰῦ βορδγαῦθ 3 ἔγοσὰ ἰἴδ8 ἰτχητηϑαϊδίο βοαυοὶ, “1, 
Ἰ0ΤῈ 1, 6.. ἱπόῦθβδθ τρί αἰν. 

: δ8 δ8 Τηὶδ 8 δὴ δογοδίίς Ρ8.: ϑϑοῦ 8 νβ. θείηβ ψὶῦ 6 βυοοσοάϊηρ ἰοιίογ οὗ {89 ΗΘὉ. 
μ δαροὶ ὀχοθρί ἰμδῖ οῃβ, ΠΗ, [86 Οκι ΟΣ ἿΣ δὰ ΒῸΡΡ ἵν, 8885 Ὀθθὴ ἰοδί. [ὑ 18 ἴη6 τοδὶ οσίχίτιδὶ 

1ὴ6 ῃἷμα δογοδβίΐο 085. οὗ ὑμθ Ῥβαδα]ΐζοσγ. 8 ΒΔΙῺΘ ἰδ νυ ἄταν ἔγϑοϊν ἔγοσῃ {86 οἱάϑθγ μ88. δηὰ 
Ὁτορβοίίο Ὀοοΐβ. [8 υπίνογβα ἰβσ δα πάν Ρ σοππροῖ ἰὰ τ ῖϊ δἰσαΐϊαν υυυησο οὗ 186 Οἷς. 

οἂ. ὝΒαε ᾿πουρδῦ ἰῃ 1 ψ Β]οἷ ΤΘΒΡΡΘΆΓΙΒ ἰῃ Ὀδῃ. 48. 53 ϑϑϑῖωϑ ἰοὸ ὉΘ παῖδνϑ ἴο [89 ὅδ. ἴὼ δὴν 6889 
οὗ [8686 ψτι πὰ ἐΡΌΌΘΕΙΣ ΘΟΙΩΘ ἕτοσα {86 μὰν ΒΝ οὗ [86 Οἰε. Ρὸ 
814δ5᾽ 5ο α ΘὈὉ. ἱ8 οοττυρί. 
0Ὁ145᾽) 80 ὅ0 ΟΚ. 
41455 80 δηοίδος ΗδΌ. τοδαϊησ. 
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ΦΕΗΟΨΑΗΒ ΖΦΌΒΤΙΓΟΕ ΑΝῸ ΒΕΝΕΕΞΊΓΕΝΟΕ, 

ΤΟΥ γν1}} Βογα] ὰ 1 ἔδπχοῖ οὗ ἰῃγ φγοδὶ σοοάμεββ, 
Αμπά ν]}] βίης δἱουά οὗ τὴν τη δου ϑη 688. 
δ᾽ ον ἰ8 στβείουβ, δπα ταογοϊξυϊ, 
5᾽΄ουν ἴο δῆφεογ, δηά οὗ στοδὶ Κι π΄ π 688. 
ϑ]Βονδὴ ἰ8 βοοά ἴο 8], 
Αμπά 5 ἐθῃ θοῦ το γοῖθβ᾽ δ ΟΥ̓ΘΓ 811] ἢἷ8 σοῦ. 

1041} τ1ὰν ψόογκβ νν1}} ρταῖβα ἴῃθο, Ο Φεδονβδῃ, 
Απά τὴν 88ϊπὶβ νν}}} 0658 ἴῃ 66. 

ὩΤΉΟΥ 588}} βΒροδῖ οὗ ἴπ6 φίογυ οὗ ἰῃν Κίησάοχι, Ηἰο 
Απά ἰΔ|1ς οσοπ πυδ!ν οὗ ἢν Ροόνοσ, ἌΡΗΣ 

15. ΤῸ τηδῖκα Κπονγῃ ἴο τη6ῃ ᾿ιἷα τα ΐν δοῖϑ, τυΐο 
Απὰ {86 αοτίουβ ϑρίεπαον οὗ ἰμ γί Κιηράομι. 

ἹΣΤῊν Κιηρσάοπι 8 δῃ δνουϊϑιϊηρ Κίησάοχῃ, 
Απά τὰν ἀομϊηίοη ομαυγοί [πγουσῃουὶ 811 ζομ γα! 8. 

ἸΔΠΒονδὴ ὉΡΒοΪ οἰ ἢ 811 το ἔ4]], Ηΐο 
Αμπά γαίβοι ἢ ὉΡ 81} ὑβοβε ψῆο δὲ θονϑά ἄονη. ΝΣ 
ἸΨΤῊ 6 ογοϑ8 οὗ 4}} ναὶϊἱ ἴον ἱδθες, Ὡοϑὰν 
Αμπά ἴδου ρίνοσὶς {Ποῖὶν ἰοοά ἰῃ ἀπο 856 830ῃ. 

ἸσΤΉου," 1 18, γ8οὸ οροποϑὶ ἴῃν μδηά, 
Απὰ 5δἰ188εϑϊ [86 ἀοβίῖγα οὗ θνϑῦυ ᾿ἰνίης ἰδΐῃα. 

1} Βον 8 ἰ8 τ ΐθουβ ἴῃ 4}} ἢϊ5 ΆΥ8, Ηἰδ το. 
Απά μτβοίουβ ἴῃ 411 Ηἷ8 σσοσΐκβ. εἰ πρ τα 

15} ον δὴ ἰβ Ποδγ 411 τῆο 68}} ὕροὴ Ἠΐτα, ἢ 
Το 4]1] ψῇο οδ8}} προὶ εἰμὶ ἴῃ ἔγυὶὶ. Ὡροα 

10ΗΕ,α ἔυ16]] ὁ. ὑῃ6 ἀσβῖγο οὗ ἰῆοϑα ψῇο ἴϑαγ ᾿ΐτω, 
Ης ε'8ο0 Ἰθαγοῖ ὑμοὶγ ΟΥῪ δηά βϑανοῖμ ὑδοι. 

ΞΟ] ΘΒονδὴ Ὀγοβοσνοῖῃ 41} ἰποϑα το ἰονα Ηΐπι; 
Βαυϊὶ 81] οἵ ἰῃς νἱοϊκοά ἢς ἀσδίγογοι. 

Ἔν τοι ἢ 5}|8}} βρϑαὶς ἴῃς ῥγαΐβε οὗ δεβονδῇ, βουὴ 

Απά Ἰοεὶ 411 θβϑὴῃ 1685 ἢἷ5 Βοὶν ἤδιης.ΐ 

41451] (οττθοίης 80 ΗφΌ. 88 80 οοπίοχὶ τϑαυΐτοα. 
9145 Τ ἰὶϊ., οοπιραβδίοπδ. 
1481 5ο ΟΚκ. δηὰ ἀμδΝ βρλαν λὼ. 
ε14δι. 580 ΩΚ. ΗΘ. 8αἀδ ἰο ἐλδηι 
Β14δ1᾽. 50 Οἷκ. δῃὰ ἐῃ6 τ αρετ οὗ 186 τωϑέγο. Ηοῦ. οποία ἐδο οσωρδίίο ἕλοι 
.14δῖϊ: ἩΘΌ. 8 δ, ἀοδίγονίως ἰδ τηθίσο, [ογοῦὸῦ απὰ δνὸῦ. ἴῃ δοῖὴὼθ ΜβΒ3. ἐμ δἀαϊείοι ἐδ 

οχρδηδοὰ ἰο απὸ τοο υἱλὲ Ῥταΐεο “αλ; 'ἥοπι πο απὰ δεογπποτο, Ῥγαΐβθ .αλ. 
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8 50. Τοδονα Β Τυδιϊο6 ἀηὰ Οοοάπῃθ88 ἰο Ηἰ5 Ῥϑορῖο, β. 83 

Ῥε. 838 ἸΒο)οΐος ἴῃ δοῃονϑὴ δηά οχυϊὶ, Ο νὰ σἰζῃίθουβ;" 
Αμπὰ ββουῖ ἴογ 70Υ 81} γα υργϊϊ ἰῃ Βοατγὶ, 
Ῥταῖβε ἰβ Ὀδοοιμῃᾷ ἴο ἴῃ6 υὑρτϊῃὶ. 
ΞΡγαῖϑο δοβονδὴ σι ἐπα [γτο, 
ϑίης υμΐο Εἷπὶ ψΊ 8 ΠδΓΡ' οὗ ἴδῃ βίη, 
δοίης υμΐο ᾿ἰτα ἃ ΠΕ 80. 5," 
ΡΙΔΑΥ 51} τὶ ἃ ἰουά βδοιῖ. 
4Εογ ἰδς ψνογά οὗ δεῆονδῃ 15 γι ηῖ, 
Αμπὰά 8]] 9 ψοῦῖκκ ἰ5 τ ἢ δὶ Πἔυ 1 655. 
Ἧς Ἰονοῖὰ τἰσηϊοουβηθ85 δηα 1υ8.166; 
Το οαγὶ ἰβ .}} οὗ ἴμ6 ζσοοάπο858 οὗ δεβονδὴ. 

ΒΥ Φε μον 5 οοτωτδηά ἴῃς ἤοᾶνθη8 6 ΓῈ πιδά6, 
Αμπά Ὀγ ἰδὲ Ὀγοδί οὗ "8 τηουτῃ 81} ἐμοὶ Βοβί. 
ΤΗς σαϊδογεῖῃ ἴῃ ἃ ποδρ πὸ τγαίογβ οὗ {116 868, 
Ιυοῖῃ ὕρ ἴῃ ᾿γαδϑιγῖ68 ἴΠ6 στοδῖ ἀθθρ. 
δ᾽ οἱ 411 1.16 ϑδαγὶ ἢ ὈδῈ ἴὴ ἔϑαν οὗ δοβονδῃ, 
1, ὄν συ ἀν ον οἱ οδγὶ βἰδηά ἴῃ ἀνα οὗ πἷπι; 
θΕῸγ δα ᾿ξ γψγ88 0 5ρ8Κε δηᾷ ἰΐ οδιὴθ ἴο 888, 
Ἡ-ο, ἰἰ ἰ8, γο οοσασηδηαρά δηά 1ἱ βίοοα ἴογι ἢ. 

10Η 65 Ὁπάορῖμ 6 ΘΟυ 5868 οὗ παι] 9, 
Ης [γυβίγαϊοι ἢ {86 ΡΪδῃ5 οὗ ΡθΘΟρ] 68. 

1: γον} 5 σου 856] βδἰδηάοίἢ ἔογονογ, 
ΤὮΘ ΡΗ]δῃ8 οὗ 15 τη ἴσοι 8}} ζθη γα 008. 

ΘΉΔΡΡΥ ἴδ6 πδίϊοη σοβϑο αοά ἰβ8 δοβονδῃ, 
ΤὮδ Ρϑορὶα οι δα Βα οἤοβθῃ ἔογ ᾿ΐἷ8 ἱπῃθγ δησθ. 

12) ῃονδὴ ἰοοϊκοίῃ ἔγοσαῃ 6 ἤθδνθῇϑ, 
Ηδ 58θϑῖῃ 81} ῃ6 8οῃ8 οὗ σῃδηκίηά, 

ΜΈΤΟΙ, ἴπ6 οΪδοα τ Βογο Πα βἰτἴοῖ ἢ Βα ἰοοκείῃ ἰογὶ ἃ 
Αἱ 411 ἐλμ6 ᾿ΠΑθ  δη5 οὗ [δ6 οδγιῃ. 

111 15 ἢ6 ψῇο ἰογιηθαὰ {πο ὶγ τη δἰϊοροῖδογ, 

8 δ0 Τοῖΐδ 'ἰβ δὴ Ογρβϑῃ 8. Οηῆὶ  ἰῃ ἴμ6 ΟἸκ. ἀο68 Σῦ ἕδνο ὑμ6 ΠΡ ΈΤΒΟΤΙ ΟΕ: Το διαυϊὰ, Μ ὨΪΟΝ 
οδδγδοίοσ 5ο5 86 Θϑυ θ᾽ οοἸθοϊου οὗ Ὠντθῶβ. ΤὨΘ οσοηίδηϊδ οἱ 1818 Ρ9. σοπῦτγηι ἴπ6 ἱτηρ!οϑιίοι οὗ 
49 ἰδοϊκιὶης ΒΟΡΕΓΟ ΠΡΌΣ {παὺ ἰδ 16. ἃ ἰαΐθ ἱῃδογίίου ἰῃΐο ἴδ6 οϑτὶ αν ϊο Ῥβαίοσ. 8. 1 Θαῇοοθ 
Φοῦ. 385, να. », αθ:. 13. Ζεος. 121, 8. ΜΝ Βπὰβ ἰϊθ Ὀοδὶ ἰδιογίοϑὶ 1 υϑιίγα οι ἴῃ 1 Μδο. 31:9, δ. 
Ἵ. 17, 19-2 4150 ροϊηΐ ἴο α Μδοοδῦθδῃ Ὀβθοκαγουμα. ϑβίζηδὶ νἱοϊογίθβ ονοὸῦ ψ 6} -δϑαυϊρρϑα ἔοϑϑ δγθ 
51}}} ἰτοϑὴ ἴῃ [80 ροοὺΒ ταϊηὰ. Τῇθ σομπβοϊουβηθ8β οἵ οοῃδίδηῦ ρϑγ] ἢ88 ἰϑϊ δὴ μά θ}}0}6 βίδτηρ ρου 
1:9 Ρ8. [{8 Ἰορῖς, βούνθνοσ, 18 οἰϑδσ δηὰ 18 δι ἢ ἀπυνανογίησ. [Ὁ τ᾿͵88 τν6}} οδουϊδθα ἴο ΔΡΡΕΩΙ 
ῬΡΙΒ τ 0 Τοδϑοι δά δα δος οὗ {86 να!ίδηῦ Ὀὰΐ Βογοὶν ὁ ον ψῇῆ)ο τϑ! ἱοὰ δρουῦ διἀδ8 

ΔΟΟΘΌΘαΒ. 
1381 ΤῊΪ Ρδ8. δρρδιθηῦν Ῥοαδη τὶ (ἢ (Π6 ἰδϑὺ νβ. οὗ π6 υγοοθάϊηᾳς ρ8. ΤΏ ἢγϑϊ ᾿ἰπο οἱ 33 

ἴῃ ἴθ ΗδΡ., δλοιιὲ αἰομὰ γε τιρλίδοιι ἐπ "ελοναΐ, 18 ΔΡΘΓΘΌΙΥ ἐμὴ ἴο 8 τ Ἰὰς οὗ [89 βοτῖρθ, νῇο 
τοροϑίθα οἱογηθηΐδβ ἴσου ὅδ 6 ὕνο Ὀγοοθαϊηρ ᾿ἴη68. 

κ 33) ΟἵὨ 16. 4210 
1335 Ῥοβδὶν ἴθ οτἰχίῃ δὶ γοϑδα, δβἰαλρῖν, λίδ σοοάποδα. ἘΒυῦ οἷ. 1. 
5331] ΗΘΡ., α8 α ἦδαρ. Οαγίδίῃ νϑγβίοῃβ γοδά, αδ α δοί(ίδ. Ῥοδβαὶ οἷν (86 οτἱβίῃ δὶ γτοϑὰ, ἱπ α 

ὑσαῖο ἥρω Τοίθγθῃοθ ἤθσὸ δηὰ ἰὼ ἴδο {οἰϊοννίης ν88. 18 οἰϑαγὶν ἴο ἴδ δοοουπὺ οὗ 186 ογτοδίώοη αίνθῃ 
ῃ. 1. 
3819 Ἠ6Ό. δα ἰάδ .ελοναλ. 
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Ἡο ιἱ 18 ψῆο ρογοοίνοι 4}1} ὑμοῖνγ ἀθϑάϑβ. 
567 }.. Κίηρ ἀοϊῃ ποῖ Ζϑῖη νἱοΐουυ ΌΥ [8 ζτοδὶ ΔΥΤΩΥ, 
Α πὐὐμῆϊν πλδη 15 οὶ ἀ οἰ ἱνογθα Ὁ. 8 στοδὶ βισεησίῃ, 

ἹἸΤΉς σΑΥΑΙΓΥ 8 8 νδὶ τη ἴον βαίεϊν, 
Απά ὃν ἰδςε τυϊτυὰς οὗ μὶθ Δγταν Βα 15 ποὶ ἀοἰ νοσοά.9 

188,6 ῃο]ἀ 6 ουο οὗ δομονδὴ 15 ὕροὴ 18 ΨΟΥΒΕΙΡΡΟΙΒ, 
ὕροῃ ἰδοβα ψο Πορϑ ἴογ ΕΪ8 ΤΏ ΓΌΥ, 

1970 ἀεΐῖνογ ἐμοὶνγ [6 ἔγοτῃ ἀθδίῃ, 
Απὰα ἴο ῥγδϑβοσνα ᾿μοὶνγ [6 ἴσγομλ ἔβΠ11Π6. 

Ξ00 υν [6 Βδηροῖὶῃ ὑροη ΦοΒονδῃ,Ρ 
Ουγ Βεῖρ δῃά βῃϊοϊά 15 Βο, 

Ξ ῸΓ ἴῃ Ηἷπὶ ΟΌἦ ποδγὶ 18 ᾧἷδά, 
Εὸτ 'ἴπ 18 ΟΙΥ πδιὴθ νὰ ἰγυϑῖ. 
5] ἰ τὴν Ἰονϊηρκιπάποβ8, Ο Φοβόονδῃ, θ6 ὕροη 8, 
ΑΟΘοοΓαΙ ΠΩ 88 Μὰ ΠΟρΡ6 ἱῃ ἴΠπ66. 

860. Ὑπδηκερίνίηρ ἴος ᾿οβοναδ Τυβιοο δπᾶ ον, Ῥβ. 138 

Ῥβ. 138 11 ν1}} αἶνε ἰδηῖκα, Ο δεῃονδῆ,. ψ ἢ τὴν σοῖς Βοδσῖ, 
Βεΐογε ἴμ6 ρμοάβ ψ}}} 1 τρδκο τηροϊοαν ἴο ἴπ66. 
1 ψ}} πουβῃὶρ ἰοταγὰ ἢν ΒΟΙΥ ἰθιαρία, 
Απά ρᾳἶνε {Π8ηκ5 ἴο τ πϑιιδ ἴογ ἰπν ον ΚΙ ΠΠ655,5 
Ἐὸγ ἰδοὺ ιᾶϑὶ πιδρηϊῆοά ΤΥ πδηλα δθονα 8]]." 
ὅ1ηῃ {ῃη6 ἀἄδν {μδὶ 1 ςΑ]1|6α ἔπου ἀἸἀ81 ΒΏΘΥΟΣ ΤΩ6, 
Του ἀϊάπι τηδῖκα {πὴ} βίγοησί σγοδῖ ἴῃ τὰ Ὺ βου]. 

4Α11 [6 Κίηρβ οὗ 18:6 φασί γίνε ὑμδη 5, 
Ἐοὸγ ὑπὸ ὺ δᾶνὰ ποαγὰ {μ6 νψογάϑ οὗ τῇ ν του. 
δΑπα ἴΠ6} 5848]] βίη οὗ ἴῃς τγᾶγβ οὗ δεβονδῇῃ, 
Ἐὸγ στγοδὶ 18 {μ6 φίογσυ οὗ δεβονδῆ. 

Του ἢ ἢ ο" 15 Ὠϊσἢ, γεὺ Βα τεψαγάδί μα ἸΟῪ, 
Βυῖϊ ᾽1ῃ6 Βαυσῖν 6 Κπονεΐῃ αἷδν οἵ." 
ἽΤΒΟΙΖὮ 1 παῖὶκ ἰῃ {Π6 πϊαβὶ οὗ γσουθ]α, ἴμου τ] τονῖνα της, 
ΤΈοιι νι βἰγοίοι ἔογὶ ἃ [ΠΥ Πδπηα ἀραϊηϑὲ" Τὰ ]Π6 ΘΏΘΙ168, 

Ἀπθλι προ {80 Οἷκ. δὰ Τασα. 
ΟἿἿΙ͂ ἰζ{ὲ ιραῖϊίϑ 7οΥ «ἷ 
ἐξηθδ αϑ Ὶ οὗ ὑμὶ5 Ρδ. 18 οἰ ἴδ 8 πτοϑὺ ῬθΥθΟΏΔΙ οὐ Ὠδίϊομδὶ ἀθ νθγαθοθ. 1 ηδδιηιο ἢ 

ΔΒ εἱ τὴ Ἐπεὶ 6 ΘϑγΉ, 4, Δγὸ ἱτηργεδβοα Ὁν 10, (80 οοοδδίοῃ ὑγουα ϑοϑηλ ἴο Ὀ6 ΒΟΙὴΘ βτϑϑί νἱο- 
ΤΟΥΥ δυο ἢ 6 ονογίῆσγον οἵ ὑπ ϑυτίδη δγιηὶθ8 Όν διάα5 δῃὰ ὶβ ἔο!]Πονοσθ. ΤΏΘ οοπβοϊουδβηθθδ οὗ 
[86 πορὰ οὗ οῃονα᾽ Β σου υρὰ ῥτγοίθοϊζοη ἰηπῦ ϑησίγοιησ ἔοσθ, ἐμαὶ ἱ8 σοβοοϊθα βὸο οἰθδγὶν ἰῇ 
186 ἰδϑῦ βίϑῃσϑ, 8]80 ροϊηΐδβ ἴο ἴ86 ὅγϑὶ μα]ΐῇ οὗ ἰὴ Μδοοδθθβῃ θγὰ 85 {86 ἀδίβ οἵ {δο Ρδ. 

4138: Τα ΥΒ5. ᾿Ἰπβοσί “λοναλ, Ῥ ὨΪΘΆ 8 Ἡμόμίπας πη ἴ86 ΗΘ. 
1382 Ῥαϊιιγωϊιδεαὶ 18 ῬΓΟΌΒΟΙν 8 ἰαῖον ἰῃϑογίίου, ἴοτ 10 ἀοβίσουβ ἴδ τοχυΐδῦ τηθίγο δηὰᾶ 18 ποῖ 

δύρροτος ΠΥ το ῬΘΓΔΙ οἰ ἴδτα ἰη δ 
6 πιοδηΐης οὗ 1}}15 Ἰΐπα ἰδ οὔϑουτο. ΗΘΌ., ᾿Σϊ., δον ἰλοι δλαδὲ πιαρπϊβεὰ ἰδ υοτὰ αδουα 

αἱϊ κοῖς ποῖ ΤΌΘ δῦονϑ δοῃβουϑδηῦ σοδάϊηρ 8 βυφαοθιοα ἘΡ Ὀυδὰ (Ῥοαΐπιδη, 285). Τὴν υοτά 
ΤΊ 

Ακδὶῃ [ο]Ἱονίπα ὑδ9 βυρογῖονς ΟΚ. 
υ εἾϑϑε, 6 ἩΦΌ. δα ἀβ «ζελοναΐ. 
νυ 1386 Οἵ, ἐο]ονίης ἃ γτονὶβοὰ ὑδχὺ, Ὺλὲ δίγί χοίλ ἀσιρη. 
ν 1381 ῬτΟΌΘΟΙν Ηοῦ., υτγαίδ, ἰδ ἀυο ἴο 8 θοτί δαὶ δττοσ. 

18ὅ 
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Απά ἐὰν γἰσὶ μβαπὰ ν1}} βανα τη6. 
δ) βονδὰ π|}}} ρογίδοϊ ὑπαὶ πὶ ἢ σοποογηθίῃ τη. 
Μααν τὰν ον ηριηπ6585, Ο δεβονδῇ, 6 ἴογονογ; 
Ἐογβακο ποὶ ὑμ6 ψόοσκϑ οὗ ὑλγ βδῃα8. 

Ππ 

ΤΗΛΝΚΒΟΙΨΙΝΟ ἘῸΝ ΦΕΒΟΝΑΗ 5 ΑΙΌΘΑΝΟΕΝ ΑΝῸ ΟΑΒΕ ΙΝ 
ΙΘΒΑΕΙ, ΚΒ ῬΑΩ͂Τ 

55. 10ὅ, 114, 111, 117 

861. Τοδβοναμβ ὕποραβίηρ (αζο οὗ [βγαοῖ, Ῥβ. 105 

Ῥβ. 106 10}} σῖνε {Π8η15 ἴο Φεβονϑῇ, ργοοϊδί δ 8. πβυηθ; 
Μδᾷκε κποόονῃ δἰ8 ἀ66 45 διηοης {Ππ6 ῬΘΟΡΪ65. 
ΘΊηρ ἴο τη, τ Κα ἴοῦ δἴτα πιοϊοαν; 
ἘΉΘΑΓΒΟΡ 411] ἷβ ταϑυνϑουβ ἡ ογ ΚΒ. 
ΒΟΙΟΓΥ ἴῃ ἷβ ΠΟΙΥ πδιλο; 
κεἰ ἴ86 Ποαγὶ οὗ ἔμϑῖὰ γοϊοῖσθ ψῆ0 5661 δεβονβδῇ. 
466 Κ γα δεβονδῇ δηα ἢΐβ βιγεηρίῃ, 
ὅ'οακ γα ἢἷβ8 ἔδοθ βνδυσῃογε. 
δΟοιπιποιηογδῖδ ἵῃ6 πψοπάογϑ {δαὶ Β6 μαι ἄοησ, 
Η!5 τρᾶγνεὶβ, δηὰ ὑπὸ υασιηθηΐβ οὗ Ηἷβ τοι, 

γα βθϑά οὗ Αργβδῆδιης ἢϊ5 βοσνδηΐ, 
Ὗα οὨ]άγοη οὗ δδοοθ, πἷθ ομοβθῃ ΟΠ 68. 

ΤΉς, ΤΖεμονδῇ, 15 ουῦ αοά; 
Η!5 Ἰυάστηοηβ ρᾳοὸ ἔογὶ  ονοῦ 411] ἰῃ6 οαγίἢ. 
88:6 δῖ τοι οιθογοα ἢΐβ οονοηδηξΐ ἴογονογ, 
ΤὨς νογὰ Πα οοτησηδηθρα ἰο ἃ ἐμοιιβδηα βοηογϑ !  ΟΏ5, 
͵Ὶἢἢ6 οονοηϑδηΐ' ὙΒΙΟΝ 6 ππδάθ τι ΑΡΓΧΔΉ ΒΩ, 
Απα ἢϊ5 οἱ ἢ ψοἢ ἢθ βοσο ἴο 88δο, 

10Απά οοπῆσιηρα ἴἰο ὅδοοῦ 88 ἃ βἰδιυϊο,ΐ 
Το ϑγϑοὶ 85 δὴ Ὄνογαϑιϊησς οονοηδηί. ξ 

661 Βτίαρσβ τοραγάβ ὕβη. 105 δῃὰ 106 58 ογἱ κί 8}}]ν ὁμθ Ρ8., ἴογ ἰὰ 1069 α'͵ ἢ6 πη 5 (πὴ6 ἱτητηοαϊαῦθ 
Βοαυο6ὶ ἰο 10δ1-:7 Τὸ σοιῃθίηθ ἴῃ, Ὠοννονοῦ, 6 ἰ8 σοι ρα θα ἴο ἀοϊοίο 10δ38, 41 δὰ 1061- 
Βοίδ 56. ἀθδὶ υνἱἢ ἐπ βαπλο ἴμοτθ, νυὺ ἰῃ 106 186 κῃ οἵ ἴδ ΤογοίδἝοτβ ἃτὸ δοϊχῃϊθηθα, πα ϊοβιϊης 
18 [6 ὅνψο 288. τὸ τυγι 6 ὴ ἴγοτῃ αἰδιϊποῦ ροϊηιβ οἵ νίονν δὰ ψἱἢ αἰ ογθηὶ αἰπιβ. 58. 106, Ιἰκθ 
78, ἀονεῖορδ ἴῃ Ηἰδίοτὶς ὑμοτηθ οὗ 18. 511. 2. Ιῃ ΒΟΓΉ βγβ6}᾽8 Ὠἰϑίογν ἰ8 γονίοννοὰ τὴν ἃ αἀἰαδοιὶο 
αἶσχ, Ὀαὺ Ὦθτα (86 Ἰ᾿λὑυΓκῖ 8} ἡποί ἰΒ ἰῷ {88 δϑοοπάδπονυ. ὅ,88. 1:18 Δ᾽ αυοϊοα ἴῃ 1 (Ὠγ. 165: 
βδηα δἰὐγ υϊοα, ἑομοίμον ἢ 53 ἰοης αυοϊειίοη ἴτοτῃ 96, ἴο εν απ σοπηοςοιοὰ νυνὶ [6 ὈΥΔΏΒΙΟΓ 
οἵ [86 ατὶς ἴο Φογυβδίθτη. Ῥοβϑίθὶν [ἢ αυοίδιίοη Ψ88 ἰηϊγτοάυοοά ἰηΐο ΟὮγβ. ΌῪ ἃ Ἰαῦθυ ἰηϊογροϊδίοσ, 
Ὀαυΐ 1Ὁ δ ὑτοΌ8 016 τὺ {πΠ0 ρ8. 88 τι τίσ ἀυτίης ἰμ6 βτβὺ μα! οἱ τ86 αἷς. ροσοα. Τρ δυίδος 

Δ105: Οτ οαἱΐ ὠροπ, Ὀυὺ οἵ. Εχ. 346, Ν. ΏοΓο ἴΠπ6 Βατηθ ἰάΐϊοτῃ οἰϑαγὶ ν σωϑϑ:δ Ὁγοοϊαΐπι. 
ΒΊΟΟΣ Ἐὸγ 1818 ὑπυδυλὶ νοτρ, ΨὨΪΟὮ τησδη58, Ἰἰῦ., λώπι, οἵ. συάρ. δι, 
91055 ΤΏ δι οὶ ἴῃ 1 Οἤτ. 1612 Δ 7δγαεὶ, ΤὨΪΐδ ταν Ὀ6 οὐαί]. 
41057 ϑιυρρί νης [86 ἱπιρ! θα νογΌ. 
Φ10δ5 Οονυεπαπί 18 ποῦ Θχρτοϑθοα Ὀμὺὲ ᾿τρ] ἰοα Όν (86 ΗδΌ. ἰάΐϊοτα. ΟἿ. ἄρῃ. 22" 
Ἢ10519 Οἵ, θη. 265 δπὰ 28", 
ε10519 Α πβογῖρϑ, γθοβϑ της ἄθῃ. 127, λ68 δα ἀθα [80 ῥγοϑο γ8., ϑαψίπσ, ἰο ἰδιδα ἱῇἱ 1 σίοο ἐδι6 ἰαπὰ 

ΑΓ Οαπααπ, ἰδ ροτίίοη οΓἩ νοι ἱπλοτίίαποε. 
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ΦΕΒΟΝΑΗ᾿ ΒΡ ΟΑΒῈ ἘῸΒ ΙΒΘΒΑΕῚ, 

ΒΎΤΏΘΩ ΠΟΥ σσογὸ θυ ἴον τηθη ἱπ ΠυΤ ΘΓ, Ῥοτ 
ΜΟΙ ἴον, δηα 80)Ου τ 6 15 ἴῃ {86 ἰδπὰ;" Ῥτοίθο- 

ἸΣΏΤΏΘΙ ὑπο ν ποηΐ δρουὶ ἔγομ παίϊοη ἴο πδίΐοῃ, ὍΝ ἀξ 
Ετοτὰ ομς Κιηρσάοιμ ἴο δηοῖμοῦ ῬΘΟρΪθ, ἐ8θ Ρ8- 

ΜΗ56 βϑυδογοά πὸ πιδὴ ἴὸ Ορργεββ' ὑμ6 πὶ, μαδρομβὲ ἴξαι 
Αμά δα γοργονϑὰ Κίηρβ ἔογ ὑποῖν 8868, 

ἸΘαγίηρ), “Τούς ποῖ τχΐηα δηοϊηϊθα ΟΠ 68, 
Αμὰά ἀο τγ ργορμοῖβ πο βϑγιι." 

ἸδΑ πα 6 οΔ]]6α 8, ἔδιΐπο οα ἰδ ἰδηά, Ἐὸσς 

Ἠδς ὕτοκο δὰ σῇ οΐς 5. δ οὗ Ὀγοδα. ἣν ΡΝ 
176 βοηΐ ἃ τθϑῃ Ὀεΐοσγαε ἔβοια; κυ ἢ 
δοθαρὴ νγἃ8 8014 85 ἃ βἷδνα. Θχδὶίδ- 

ἸΦΤΉΘΥ Βυγὶ μἷβ ἔδεϊ πῖτΒ ἐεϊζεγβ, ται 
Τηΐο οἴ δ1η5 οὗ ἱγοῃ ἢ6 δηΐογρα, 

190Π0}0}} π6 της ὑπαὶ ἷ5 ψογὰξ σα ἴο Ῥ8595, 
ΤΟ πνογὰ οὗ Φοβονβϑδῇ ἰοϑιθα Ὠΐμ). 

30Α Κιηρ β8εηΐϊ δηα Ἰοοβϑα ἢΐτη, 
Ενδη ἰδα συΐϊογ οὗ [86 Ρϑορίοβ, δῃά βοὶ Εἰμὶ ἔγθο. 
ΗΚ τηδάς Ὠἰτῃ ἰογὰ οὗ 15 Βουβοβοϊά, 
Απὰ γυΐοσγ οὗ 411} Ηἷβ βΡοβϑοβϑϑίοῃβ, 
ΤῸ :ηϑἰσιοῖ ΗΪ8 ᾿γηο68 δἱ 815 ὈΡΘΆ 5ΌΓΟ, 
Απά ἰδθβοῦ ἢϊ5 οἰ ἀθὺβ τ ]βάουμ. τι 

Ξ) ΤΉ ἢ [5γϑοὶ οδῖμδ ἰο Ερυρὶ, τὺ 
Αμὰ ὅβοοῦ 8ο͵οιγποά ἴῃ {δα ἰδηά οὗ Ηδι. τὶν 
ΜΗ ἱπογεδβοα Ηἷβ ρθορῖὶβ ζγαδίϊυ, Ἐκωνι 
Αμὰ ταϑ66 ἐμθηλ βίγοη μοῦ ἴδῃ {πῃ 6ὶγ δἀνουβα 68, 
5 7]ΤΉΘΙΓ ποαγὶ ἑυσηοα ἴο μδὲὶς ἢΪ8 ρθορΐε, 
Το ἀθ8] νϑῚῪ 8 }} ψἹ 8 βογνδηΐβ. 

Ξ36Η 5 βοηΐ ἴδ Μοβ869, 5 βογνδηΐ, ΤΟΣ 
Αδζόοῃ, σῇοσῃ δα 84 οἤοβεη. οἷδσυθα 
ς ρυϊ" ἢΪ8 ΟΠ ΕΓΒ πῃ Επυρί," πού 
Απά τηδγνοΐβ ἴῃ ἴμ6 ἰδηά οὗ δι. ΑΒΗ 
ΒΗ βοηὶ ἀδγίηθβθ, 8ο ἐμαὶ 1 τ ἀδΥΐ, εἰδῃδ 
Βυϊ ἴμονν γερο] θα ἀραϊηϑὶ 8 ψτογάβ. 

ὉΗς6 τυγηοα ἱμεὶν νναΐογϑ ἰηἴο Ὀ]οοά, 

Κπον (89 Ηοχδαύδυοα ἰῃ ἐΐ8 ὑγοδοηΐ ίοττη. Ηθ ἷβ εἷδὸ ἃ ἐδ  ἐμί] σδαρρογίδς οὗ {89 ἴαν, οἵ. 5, Ῥαξ 
ΒΡΡΌΘΓΘΏΓΥ ΚηονΒ ποιίιίης οἱ ἴ9 Μαοοβδθθδῃ 85 ΤΕΣ ΤΡ . ἯΒΒ Ὑ{61 οδβουϊαῖοα ἴο ἱπδρὶτθ 
Ἶ 6 ρεἰτοἴϊο δῃὰ γοϊϊαίουβ 268] οἵ ὑῃ9 7 Θν 8} Τβοθ. ο89 ἰἰΐθγασυ δϑθδηΐ το ἰδ [86 ἰαῦος 
ον δι τπιάγαδὴϊηι οὐ αἰἀδοῖϊς βύογιθβ. 

5ΊΟ512 ΗΘΡ., ἐπ ἑέ, τοίοστίης ἴο {89 ἰαῃά. 
1108} Οτ, ΘνΘΏ ΤΏΟΙΘ 11., 
"1051: ὙΏμδ ΗΘΌ. ἐδχὲ τηυδὲ Ό6 τοβίοτοα δὲ ἑξεῖβ Ῥοϊηΐ ἴο τε β6ῃ 
κ1051: ΤΏΘ τοογὰ ο υελοναὶλ ἰΒ ὨοτΘ Ὠγροδίδαϊ θα, 85 ἴῃ ἰδύϑυ ἐἈδώγτως Ἰιλογαίυσο. 
11053 85ο (Οἷκ., 1,Δ., δὰ ὅγυ. ΗδθΌ., ᾿σουχὰ ἃ βοσῖ αὶ] ούσοσ, δὲπά. 

ὰ 1055 Ξὸ νΒΆ. 
Ὡ1Ο057 85ο Ν85. ἨΗδΌ., ἐλευ 
οἹΟδΙ͂ Ἡδοοπδέγυοϊίης, 486 ΗΘΡ. 
»10523 80 Οἷκς., Βυσ. δ. δα δ πο 
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Ἐοσε 
Ῥοδϑοϑ- 
αἰοὼ οὗ 
Οδῆβδδῃ 

Ῥτοοῖ5 
οἵ Ὠὶ8 
Ῥονοτῦ 
δὺ 1ὴ6 
Ἐοὰ 

δηὰ 
δοτάδῃ 

ΤΗΑΝΚΘΟΙΨΙΝΟ ΕἘῸΒ ΦΕΒΗΒΟΥΑΗ ΒΘ ΟΑΒΕ 

Αμπὰ ρμυϊ ἴο ἀσδίὶ {μποὶν 5}. 
ϑΟΤ οἷν ἰαπάὰ 4130 5βυδγιηθα ἢ ἔτομϑ, 
ΤὮΘΥ ποτὰ 'ῃ ἴῃ6 σΠδιηθοΓ5 οὗ ἴμ6 Κιηρ.. 
}) 5. Ξροῖο, δῃηὰ 8 ϑνϑγιῃ οἵ Η1658 Ἵσβῃ16, 
Απὰ χηδίϑ' ἴῃ 4}} {ποὶρ ὑδυτι ΟΥΥ. 

522: 5 σανο ἵῃοῖη [81] ἴογ γϑῖῃ, 
ΕἸδυης γα πὶ ὑμποῖγ ἰδπά. 

5}ης 5γῃηοῖε ὑἱμοῖγ νὶποβ δηὰ ὑμὶν ἤζ-ἴΓθ68, 
Απὰ τοῖο {Π6 ἴγθοβ οὗ ὑμοὶγ Ὀογάογ. 

ΔΗς βροῖο, δηὰ με Ἰοουδῖ σϑτης, 
Απά ἰδ γουπῃς ἰοοσυπϑὶβ σϑπλο ὶΐϊπουΐ Πυ τα σ, 

διΑῃ αὶ δἷδ υρ 84}} ὑῃς Βογθδαρε 1π ὑἐποὶν ἰδπηὰ, 
Απά δἷοδ ὕρ ἰδε ἔγυϊ, οὗ {μοὶγ στουπα. 

δοΑῃᾷ δα βυγοῖο 8ἃ}} ἴῃς βγϑῖ-οσῃ ἰπ ἰποὶν ἰδηά, 
ΤῊς δγηϑὶ-γυ5 οὗ 41} {πεῖν βγη σίῃ. 

87 Αηἀ ἢδ Ὀγουρσπὶ ἴμοιὰ ἔοσὶ ἢ τ Ί 5:18 Γ δηα ρμοϊά, 
Απὰ ἰπογο τνα8 ποΐ οπμο ὑμδὶ βίυ πε α διηοης [15 ὑγ1068. 

ΔΕ σΥρὶ τν88 βίδα θη πον ἀσρατγίεά, 
Ἐὸγ ἴδε ἔδδαγ οὗ ἰδ μὰ ἴδ᾽ θη ὑροπ {ἐμ ουλ. 

89:5 5ργοβδὰ 4 οἱουὰ ἴοσ ἃ σονοσίῃῷ, 
Απὰ ἔτε ἴο φῖνο ἢ ϊ ἴῃ δα πἰρδῖ. 

ΦΤΉΘΥ" 45Κε64, δηὰ ἢα Ὀγουσῃὶ ὑπο πὶ 40.815, 
Αμπὰ 8εἰϊβῆεά ἰμοπὶ ἢ 6 Ὀγεβα οὗ ἤδάνθῃ. 

4Ἡς οροπροά δα τοςκ, δηὰ νδίογβ ριβῃρα ουἱΐ, 
ΤὮΟΥ σϑη ἱπ ὑπ ἀγὺ Ρ͵δοοβ |{κὸ 8 γίνου. 

ΦΈΟΓ δ Κορὶ ἴῃ ΓΟ ΙΌΓΆΠΟΟ ἢ15 ΠΟΙΥῪ πογά, 
Απά ἢ8 ργοιηἶδοῦ ἰο ΑὈγδἤδηι, ᾿ἷ8 βογνδηΐ; 

ΦΑηα Πα Ὀτουσῃΐ ἰογί ἷ8 ρθορὶε νυ ἢ 1ΟΥ, 
Δηα [κι σἤοβοη νι Βποιυῖβ οὗ Ογ. 

ἩΑπὰ ἢο χζανο μοι {πὸ ἰ8η 45 οὗ ἔπ ῃδίϊοηϑ, 
Απάὰ {πον ἴοοκ ροβϑοβϑϑίοη οὗ {86 ἰδαῦογ οὗ {μεθ ρϑθορ]ββ; 

ΦΤΉδὶ ὑΠ6 Ὺ πϊσηὶ θορ Πὶβ βίδίυϊοβ, 
Αμπα οὔϑογνο ἢἰβ ἰανν8." 

8 62. Οοά ϑοϊϊ᾽ννογαηοθ οὗ 15γϑοὶ ἔγοτῃ Ἐργρὶ, "8. 114 

Ῥβ. 114 ἸΏ οη ̓ βγαοὶ νοΐ ἔογί ἢ ουἱ οὗ Επγρὶ, 
ΤὮο Πουβα οὗ δδοοῦ ἔγοπι ἃ ἰογοϊζῃ ρθορΐίϑ, 
ΞΖ: υἀ4ῃ Ὀδοδηγ6 ἢ18 βαποΐιυδγυ, 

«1059 ΞΟ τονϊδίης ἰδ6 Ηοῦ. 
ε10δ5ι1 Οἵε ἔϊοε. 
810δ:᾽9 80 Υ85. 
1105: ϑαρρίγίπς {86 νοτὰ ᾿ταρ! θα Ὀν (86 οοηϊοχί. 
5105 ΤΏΘ οοποϊυάΐης ΗΔ] 16] ) 8} οὐ Ῥγαΐδο να “ελοναλ ἰδ ον θην ἐδ βυρογβοτί ρου ἴο 106. 
4602 ΤΗΐδ Ρ8. ἰδ θδϑϑὰ οἢ [6 οοτηροδὶθ πδιταίίνο οἱ ἔχ. [0 ἰδ ἴδ τοοοτὰ οἵ ἴῃ ϑοϊ χα νὰ ο ἢ 

{πο τοδαϊης οἵ ἴμοδθ δηοϊϑηὺ Ὀυὺῦ δγτίπες ΒΏμ8]8 ταϑαθ ὕρο ἃ ρίουβ ροϑὺ ψῇο ὑγουδθὶν ᾿ἰνθὰ ἀυτΐ- 
ἐσ ἰδθ Οἷς. ροποὰ. 
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ΟσΟ 5 ΕΠΙΝΕΒΑΝΟΕ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, 

15τ86] {π6 ρῥΐδος οὗ ἷβ ἀουϊπίοη. 
ὅΤἘ:ε 868 88ὺν ἰΐ δηὰ Ηρα, 
Το Φοτάδη ἰὐγηρα Ὀδοϊκνασα, 
4ΦΤ 6 πιουπδὶη5 ΒΚΙρροα {πὸ ΓΆΠῚ8, 
Το 1016 Β1}15 πα Ἰατη 8. 

δΥΝδὶ δ᾽] οἱ ἢ ἴῃ, Ο 868, ἐμαὶ μου βοοϑβὶ ἢ 
Ο 7οτγάδῃ, ἐμαὶ ἴβου ἰυγηοϑὶ Ὀδοκιδγα ἢ 

ΕαΥ̓͂ς τηουπίδ᾽η5, ὑμδὶ γε 5κὶρ {{κὸ γϑπι8, 
Ὗς 116 ἢ1118, Κὸ Ἰδτθ8 ὃ 
ΤΤΤΟΡ]6, Ο οαγίἢ, Ὀοΐοσγο πὸ [ογὰ, 
Αἱ ὑμὸ ῥργόβοποα οὗ {μ6 ἀοὰ οὗ ὅδοοῦ, 
ΒΥΨ8ο ἰυτποὶὰ ἐδ σοοκ ᾿ηΐο 8 ρΡοοϊ, 
ΤΏο Ηϊηὶ ἰπἶο 8 ἰουπίδίη οὗ τυϑῖογϑβ. 

868. Τοβονα ἢ Β Οοοάποβ8 48 Ἠδνοδίθά ὮΥ Ηἰἱ Οταοίουβ ἽΟΣΚΒ, ΡΒ. 111 

Ῥβ. 111 11 νἢ}} {μπδηῖς δοθονδῃ νἱἢ 81} τὰν ποδγῖ, 
Ιπ ἴδε εἰγοῖα οὗ ἰμ6 υργῖῃὶϊ δὰ [Π6 σουστοσδίοη 

3Τ}Π6 ψόγκβ οὗ Φοῃονδὴ δγὸ ρτοεδῖ, 
ΤΟΥ δζγὸ βουρὨὶ ουἱ οὗ 41} νι ῃο ἀο! ρὶ ἴῃ ΤΠ 6 πλ. 
83η:5 τοῦ 15 ΠΟΠΟΓ 8η4 τη) ϑ.ν,Σ 
Απὰ 8 στ ρῃϊθουβηθβ8 δπάπγοῖϊῃ ἴοόγενογ. 
4Α τ ΠΟΥ 8}. δαὶ ἢδ τη866 ἔογ 158 νψοπάοχἔέιϊ τογκ8; 
Οτδοείουβ δηὰ ταογοϊζι! ἰβ δοβόονδῇ. 

Ργου" Βα ἢδ φίνοῃ ἴο ἴΠο86 ΠΟ ἴδαγ ἢϊτα; 
Ης τοιμοιθογοῖ ἢ158 σονοηδπῖ ἴογανογ. 
6Ης αὶ ἀδοϊαγεα ἴο ἢ 8 ρθορὶβ δ15 ταν ψοσ 8," 
Το ῖνεο ἴθοιι {μ6 ᾿ῃηΠογΐδηςο οὗ [ῃ6 Πδ.] 08. 

Τη:5 σψοσΐκ8 ἀγὸ δι ἐπέ] 685 δηὰ 7υβῖϊςο, 
Ττιυδβινογίῃν δγὸ 4}} ἢἷβ ργοοορίβ; 
ΤΉΟΥ 8ΓῸ Θϑἰ δ ἢ 5}ῃ64 ἔογανοσ δηὰ ον Ὸγ, 
ΤΟΥ δγὸ ἄἀοπο ἴῃ αἰ  μέυ! 685 δηὰ υργὶ μι η 685." 

γ]1142 1.1., ροοὶ ο[ ιυαΐεγ. 
63 ΤῊΪΐδ δἱρβαθθίϊοδὶ ρόθτῃ ἷἰδ (29 Βτδὶ οἵ 86 Ηδ]1]9] ὕε8β. ΤῊΘ δογοδίίο βίγυσίυσο ἱπαϊοαῖοθ 

δαὶ πο ορδηΐησ νοτάβ, Ῥνγαΐδο μὲ «“αἢ, 88 ἰῃ 106 οδδὸ οὗ [06 οἴδοῦ Ηδ᾽]οἱ .,85., 15. ἃ δ ρογβοσ ὕοἢ 
ταῖμοσ [8 8} ἰηίθαταὶ ρατὶ οἵ [6 Ρ8. ΤΏΘ ΘΔ ν δὶδ ἰ8 αἰ ουϊ: Ὀθοδυδο ἴ8:6 πϑοθβαὶν οὗ ᾿ηΐης 
Θδοὺῦ δ᾽ ΘΓΌΒΘΗς, ΠΟΘΊΜΠΙΝ 186 δυοοοράϊΐης Ἰοϊίος οἱ ἴη)6 ΗσΌ. εἰρθδαροὺ τοϑδάδ ἰς ἰτσυροδδὶ δα ἰοσ 180 
Ῥοδῦ ὕο ἜΧργθθθ ἘΓ ἔγϑοῖν. 1αἶκο δὴν οἱ ἴδ6 δογοδίο, ἱτυγχίοδὶ 058., ἰ0 σοῃβίδίδ οἵ 8. βοσί9ϑ οὗ 
Ρίου οὐδοιυϊδίζοηδ ἰβίκθη ἔγοζη δαγίϊου ῃ88. οὐ Ὀδϑθα οῃ [ϑγβοὶ᾿ βὶ πββίίουδὶ θχρογίθῃοθθ [18 Ὀοδί οῃ 
18 (86 (ετ, ἰζ5 δογοδίίο βιγισίυγο, 115 Ιθα 8] νοοδθυϊαγν, δηὰ 8 ϑοθο ἴῃ 19 οἱ οὔθ οὗ ἐμ6 ἔχ πα 8- 
τωθηΐδὶ ἰβδοιιίησπ οὐ 6 ΒαβῸ8 ἱπαϊσαιθ (μδὺ ἰῦ σοζηθα ἴγοπι [86 Οἷς. ρογοα, δ ἱβουσῃ δ. 8. δ χγδν 
Ῥοϊηΐϊ ἴο ἴμ6ὸ Μδοοβδθϑϑδῃ θζγᾶ. 

1111: ΤῊ τοΐίθγθηοθ ἱπαϊοδὺθθ ὑμδὺ (ὴ9 ὑδαϊγαϊβὶ Ὀϑίοηχθα ἰο 086 αγοὺρ οὗ [89 ρίουβ, ψῇο 
616 ἀονοϊοα ἴο [86 Μοτβαὶρ οὗ [86 ὕϑιωρὶθ δῃὰ νγῆο ϑύζθγζο ἰῃ ᾿δίδγ ᾿ἰδύοσυν 88 ὑὰο Ηδδιάθδῃβ, (89 
ζοΟΓΟΓΌΠΌΘΙΒ οἱ ἴἢ0 Ρ ; 

Χ111} 7, 6., ΔτΘ β]οσίουβ δῃὰ βρ δηαϊά. 
71114 7. 6., ἀοβηϊῦθ ὁσοιδίοοβ ΒΘῺ δρϑοὶδὶ ὑμπδηϊκα βμουϊὰ 6 αίνϑῃ ἴο δίτω. 
4111} ῬοδδΌΪΥ 8 σεΐθγθησα ἴο {86 800118 Δηαὶ οοῃᾳυοδίδ ποῦ ἰῃ Ὠοϊςρογίως Ὠοδίδθη ἰδῆ. 
1ῈῸ Εν Τὸν ο7 δὲδ ιοοτζϑ. 
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Φο8ο- 
γ5ι 8 
ΓΟΙΌσΘ 
ἴῃ (86 
ὨοὺΓ οἵ 
ΣΩΟΓίΔὶ 
μοοὰ 

ΤΗΑΝΚΒΟΙΨΙΝΟ ἘῸΒΞ ΕΗΟΥΔΗ 5 ΟΑΒΕ 

9ῃ“ς βαίἢ βεπὶ γοάἀοιωρίίοη ἴο [8 ρθορΐαθ, 
Ης μεὶὴ οοιητηδη ρα ἢ18 οονοηδπὶ ἰογονου; 
ΗΟΙΪγ δῃὰ γονογοηΐ 18 18 81,6. 

Ἱ0ΤῊς ἔραν οὗ Φοονδὴ 15 ὑπ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ τψιβάομι, 
Α βοοά υπάογβίδηαίης αν 4}} ψἢοὸ ἀο 80; 
Η!5 ὑγαΐῖϑα δῃαάυγοῖῃ ἔοσονογ. 

864. Ποδονα δ [ονο δηᾶ ΕἸ 611 γ, ῬΒ. 117 

Ῥβ. 110 101} ῥγαῖϑε δεβονβϑῇῃ, 81} γε ῃδίϊοῃβ, 
Τιδυὰ μῖπι, 41} γὰ ῥβορἶβεβ. 
ΞΕῸΓ Ὧ18 ον! σι 1685 15 στοδὶ ἰοναγα τ.5, 
Απὰ ἢἷ89 [δι } 685 μα υγοῖῃ ἔογονοσ. 

ΠῚ 

ΤΗΑΝΚΘΒΟΙΨΥΙΝΟ ΕῸΞ ΒΕΓΕΝΤ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ὈΕΙΓΝΕΒΑΝΟΕΒ 

Ῥβ8. 18, 661-12 68, 76, 194, 196, 118 

865. Τοδονα δ Ῥχοίθοοι δηάὰ οἰ ίνθγαηοο οὗ Ηΐβ ϑοσναηΐ, "8. 18 

Ῥβ. 18 7 ῃονδἢ" 5 ΤΥ ΤΟῸΚ δηὰ τὴν ἴογίγεββ, 
Μν ἀν ογοῦ," ΤΩΥ δ γοηῃο  α ἴῃ ψ Ὠὶςἢ 1 86οῖκ γτεΐυρε; 
Μν 88ι16|4, δῃα δα Βογῃ οὗ ΤΥ βαϊναϊίζοη, τὰν ἰσὰ ἰονοσ, 
Μ. βϑανίουσ, ῇο ἀοἰνογοῖῃ τηο ἴγομι ν]οϊθησο. ὃ 

ᾷ.64ε Τρ {616 πὰ οὗ ῥγϑῖδθ Ἔχρ το 5568 δ] ρβ ομαγβοιογβεις οἱ [89 ρ88. οὗ [.6 Οἷκ. ρογῖοά. 
4117: ἨΘΌ., ο7 "7ελοναλ. 
465 ΤῊΪδ Ρ»8. ορϑῃδ υἱὲ δὴ οἰδθογεῖϊθ βυροσβογ ροη: ΕῸΥ ἐλδ πιμεϊοϊαὶ ἀἰγεοίον. Το αυϊά, ἱδε 

δϑοτνατι 070 “ελοναΐ, ιυλὸ δροζα ἰο ελοναλ ἰλε ιοοτὰξβ ὁ) ἰλὶ8 δοησ ἵἴπ ἰδὲ ἀαν ἰλαὶ “ελοναΐ αἀεἰϊϊοετεα λὶηι 
πὸπ ἐλε λαπά οἹ δὲ ἐπεηκῖοδ απὰ ’ΥΓοπὶ ἰδὲ λαπὰ ο ϑαιι. Απὰ δε ξαϊά, 1 ἰονα ἰΐεε, «“Τ]ελοοαΐ, πὲν εἰγεησίλ. 

Θ 08. ἰΐθε 11 ἰ8 ντιτΐρη ΞΠΕΓΟΙΝ τα [86 Βγβὺ ρογβοη βίηραίδγ; Ὀυῦ 6 ἰδῦθν ββῃα, ροβϑί ΌΪν [89 ΒΆ[1Θ 
ἐμαὶ τοῦθ ὑδ6 βυρογβου ρος, ϑαὐαδα 8, ροβίβογὶρῦ ἰὼ [86 ἰδιγὰ ρογδοι : 

ἩΤδο σϊοοιλ, αεἰϊζοέγαποε ἰο ἠδ κίπρ, 
Απὰ ἀοεῖλ κἰπάπεεε ἰο ἠὶδ ἀαποϊηπίοα, 
Το δανιὰ απὰ διὴ8 δεεὰ 7ογευετ. 

Ῥοαῖδῖν, υπάοτ ἐδ ἰϑυσηοοῦ οἵ δ ἱπίογργοϊδιϊοη Όν {μῖ8 διιρογβογρ ὕοῃ δηὰ ρμοδίϑογιρ 
189 Ρ»8. 88 ᾿ ἴῃ [86 τοουτἢ οὗ εν! βδηὰ ἰηοϊυσρα μὰ ἴΒ6 δρρϑηαῖϊχ ἴο Π1 ϑασω. [ἢ 109 ρτοβοης 

Ὀοη ἴῃ 11 ϑὅβϑτὰ 22 ἰδ βαρϑγδαίββ [88 δὀχίγαοίβ ἔγοτῃη ἴδ οἷάού γτθοογὰβ οἱ αν ἀ᾽ Β γείσῃ ουπα ἰῃ 
1 δηὰ 24ὅ. Τδθ νϑυϊδίϊοηβ Ὀοΐνα [86 ὕνγο νοσβίουδ οὗ ἴθ 8. τὸ σὥϑην δηὰ εἰχκηιβοδηῖί. Οἡ 

Ὧδο σόα, [6 νοσβίοῃ ἰὼ 1 ϑατη. 22 ἰ8 [6 Ὀοϊίοτ ρυοβοσνθοα. ἘΝ Βοίμοσ [6 ἐν Ὑ88 Ὠἰδοορὰ ἰῃ 1Π 
δαγα. 88 [86 τοδυὶὺ οἱ ὑμ6 ἰδδσαοων οἵ [86 διιρογβογρεοη δῷ [86 Ὀδριπηΐης οἱ 8. 18 οὐ ποῦ ἰ5 υἢ- 
οογίδιη; Ὀσῖ, Πἰτ6 6 οἶμος ὑγδαϊτοην οὗ Ὠανταΐϊο δα δογβὶρ δρροηαθὰ ἴο 08., ἰὃ 15 ον ἀοηον τς ἢ 
Ἰαίεσ ὑμδῃ ἐδ ρ8. ἰΐδε}, νυ ἱς ἃ οοπἰδὶπβ Πο δίσοπᾳ ονϊάθποο ἴῃ ἔδνοῦ οἱ δῃὰ τηυοἢ δσδίηϑι ἰ5 Ὠανίαϊο 
Θυ Βοσβμῖρ. ὌΥΒ116 ὑΒ6ΓΘ 18 8 οογίβίῃ ἰάθϑὶ οὐ σηθϑαϊδηϊο δἰθσαθηῦ συ πηίης τγου χα [6 Ρ8., (Ὡθτθ 
ΔΙῸ ΓΒ ΠΥ ἱπαϊοσδίϊουδ δῦ [ἴ 18. ποὺ ἰηάϊνίά8] Ὀὰῦ παιϊίοηδὶ. ΤῸΘ Καονηοίο οὗ [}9 08. 15 διγιοὶς ἴῃ 
1: ον λοι, ἀοδὶ δατα απ αβ[ϊιείεα Ῥεορίθ. ὙΤῸΘ δἰβθογδίθ ἐβεορῆδην ἀδϑδογι θὰ ἴῃ 8.1} 5 πδύυτγαὶ ἰξ 
ἴῃ Ὀ6 δ} οὗ ἃ ἡδίζοῃ Ὀυϊ ποΐ οἵ 8 ἱπαϊνάυΔ]. ΤὨΘ ἔοοϑ ἀδδβοσι θα δγὸ ὑοῦ ἱπαϊνϊάικ15, Ὀὰϊ πδιϊοῦβ. 
ΟΙ. 14}γν 19. 1.46. ΤὨτγουσβουΐῦ ἴδ6 8. ὑμθ δἰ υδίοηβ ατὸ ἴο ζϑῆοσγαὶ οὶ ἴο βρϑεοϊδο θνϑθηΐβ. [ἢ 
8 ἃ βοῃᾷ οὗ ρτϑδίβα δῃηὰ δαογδίίοη ἔου ζελονϑῃ᾽ Β βρη δὶ ἀδ᾽ ἔνϑυβησθβ οὗ μἰβ ρϑορῖίθ. [11 οσοῃηΐδὶϑ ταϑον 
ΘΟΒΟΘΘ οὗ [1 8. διὰ 0. 32. Το ἰδίϑ ὑγίοδϑν Ἵοποορέϊζη οὗ τῆ ϊδουδηθαα ἰ8 Ὀγοδοηϊθα ἴῃ ᾿9-Ἀ, 

4181 ΤΌΘ Ηϑοῦ. οἱ {μῖ8 Ὀ6. 885 ὑδο ἰηἰγοάδυοσίοτν ἰἰπθ, 7 ἰονα ἐλδα, “εμποναῖ,, πεν δἰγεπρίν ; αὶ ἱξ 
ἷδ ἸΔειης τὰ 18:6 ῬΔΓ8116] νογβῖοι οὗ [1 ὅδ τι. 22, δηὰ ΩΟ δοττοϑροηάϊπα ᾿Ἰἴπθ ἴῃ [}9 οοπῃϊοχί. 

8182 80 1 . 225, ΤΒο Ηδεθ. δβαα5 πὶν Οοά, Ὀαϊ ἴδ 18 ἰπ Ῥβ. 183 ὑγσοῦδου 189 τοϑυὶϊ οἵ 8 
ΒΟΙῚΌΑΙ οττοσ ἴῃ ττιτίης 6 οτἰκίηδὶ ΗΘΌ. οἵ ἰο πια. 

9182 11 δι). 228 δα ἀβ πὶ γεΐωσε, ἤγοτπ νἱοΐεπος λοι, δανεϑί πιὸ, Ὀὰϊ ἴ86 ἰγαπαδί(ἰοη ἴο ἐῃο ἀϊτοοῖ 
δ άσοδα ἰβ πού βδυρροτίοθα ὃν [26 οοηὐοχὺ δἰ ἐμουσὴ ἐδὸ ᾿ΐπο 15 ὑγοῦϑοὶν οτἰαίηδι. 
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ΦΕΗΟΥΑΗ ΒΒ ΡΒΟΤΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ΡΕΒΥΑΝΤ' 

“ὙὙΥοσίν ἴο 6 ῥγαϊβϑοὰα 18 Φεοονδῇ, 1 ργοοϊδὶ πὶ, 
Τμϑϑιηυςἢ 85 1 81 βανοα ἴγοχῃ 16 ΘΠ 168. 
ΤῈ Ὀγοδκοῦβ οὗ ἀδδαίἢ δποοιηρδβϑθα τη6, 
Απά ἰδς Βοοάϑ οὗ ἱτιρ᾿οῖγ᾽ πηδάδ της αἰγαϊά. 
ΤῈ}: 6 οογά5 οὗ ϑιοοΐ οϑῆγδθ δγοιι πα τη, 
ΤὮο 8η868 οὗ ἀοβδί ἢ οοηΐγοηίορα τη6. 
ἼΠ τὴν αἰβίγοββ 1 οδ] θὰ ὕὑροη Φομοόνβϑῃ, 
Απὰ οτἰθὰ ἴον μοὶρ ἴο των αοά; 
Ετοπὶ δ15 ἴθιαρίο ἢ Ποαγὰ ΤΥ νος, 
ΜῈ οΟΥὟΥ ἴον Βοῖρ σδιθί ἴο ἢΪ8 685. 

ΤΉ φαγί ἢ Βῆοοκ δηὰ αυδκοά, 
Απά {πο ἰουπάδιϊοηϑ οὗ ἔῃ6 μδρανϑηβξ ἐγοι]οά. 
ΤΟΥ ἰοϊϊογοά Ὀδοδιιβα ἢ6 τννὰ8 τοί. 
δ οΚα ψϑηΐ ὑΡ οὐ οὗ 15 ποβίγι 5,"} 
Απά ἔγο ἔγοιῃ ἢϊβ8 του ἀδνουγοά, 
(οα}8 Βατηρὰ ἔογὶ ἢ ἔγοτα ἔτ. 
νΤΉρη ἢο ονοά {Π6 ἤοδνθῃβ δηα σϑιηο ἄόνῃ, 
ΤὨΪΟΚ ἀδγκη 655 τγ85 ὑπ άογ ἢ15 ἰθοῖ; 

10 ηἀ δα τοάβ ὕροη 8 σβογῦ δπὰ ἤοσν, 
Ὗδ8, 6 ϑινυοοροα ἀονπ ὑΡοη ἰμα νῖηρβ οὗ πα νὶἱπὰ. 
ἩΆΓΚη 655 ἢ Ρ͵δοοραΐ τουπὰ δρουΐ τα, 
Η]8 σονουπς νγ85 ἰπ6 πηᾶ58} οὗ ἴῃ6 τναῖοϑυβ, 
ΤΉΙΟΚ οἰουκ5 οὗ {με 5165 ᾿ὥψΒουϊ ὈτγΙΖὨΐη685,} 
Βοίογε Ὠϊπὶ ἢἷ5 ἐμοῖς οἰου 5 ραᾳ588οά, 
(ο815 οὗ ἔγε Ὀυγηοα.Ὁ 

ἸΣΤΉΡΙ δεθονδὴ ὑἱμυπαάογοα ἔγσομηπ {Π6 ἤσδνθῃ5, 
ΤΙς Ηἰρμοϑὶ ἕανα ἔογι ἢ 8 νοϊοθ;9 
ΜΗ βοῃὶ ουἱ ἢ]8 ΔΥΓΟῪΒ δηά βοδιϊογοα που, 
Ης 58οὶ ογίμαε ἢ: "τη ϊηϊηρ δηα αἰδοοιπιδιίοα {πολ 

ΤΩ τοβϑοῖϊνο, ἀἰἀδοϊςία ποθ οὗ ἴθ σψϊϑάοτλ ὑθβοθοῦβ ἈΡρΘδτΒ ἴῃ 35. ΤΌΘ Ὀγόθθηοθ οἱ οοτγίδίῃ 
Ασὐϑίηδίο ῬΤΟΓΩΒ 8150 ροϊηῦ ἴο 8 δοσαηρδγαίνοιν ἰδΐθ ρογϊοαὰ. Τὴθ ἀοἸίνεζαποθ ἴῃ 4 ΤΩΒΥ Ὠδνα ὈΘΘΩ 
Βυπβοδίϑα Ὀν ἰδ ποῦς οὗ Νοβϑγηίΐδηῃ ἰῃ Ὁγούθοϊηρ ἴη6 Ζυάδδῃ σοσησαυηΐϊν ἔσομι 118 ἔοεβ. ΤῊΘ 
νἱἹοϊογίουδ, Μασί κα ποθ ἰπ 34-20 εκ ἰρμῖ ἴο ἴ1ἴἈ06 οδγὶν Μδοσβδθθδη ροτὶοα. Ὧθ Ρ8. δ ν Ῥοβδι οἷν 
ΘΟ, ἔτοτμι 86 ἰδίύοτ ρατὺ οὐ [86 τὶοά, θὰ. οα 86 ψῇοΐο 1 δ 9 Ὀοΐίον 'ὰ [ἢ6 ΟΑΥΒ ἐοϊ ον. 
ἴῺκ ἰδο πτοαὶ νἱοϊογί65 οὗ Ἡυάμες ἴῃ ἔμεν. ΒΟ. [Ἂ νᾶ38 γγοῦαδὶν βαἀϑθὰ ἰο ἴθ βγαὶ οοϊϊοοϊζου οὗ 
Τανίάΐϊο Ρ68., θυθῇ δένοσ [86 δασὶν οδῃοῦ οἵ μ6 Ῥβδιίοσ 88 οοϊωρίϑίθ, θδβοϑυδο 1ΐ δὰ αἰτοϑαν 
ἰουπὰ 8 Α Ῥίβοο ἶῃ 11 ΝΕ’ ἐμεῖς ν88 Υ φοσιπῦοη σοηδβοηΐ ἘΠ ΠΉΜΜΝΙ ὦ ΤΑΥΠΟ. , ΠΈΡΙ σορίδίηδ 
ΤΩΒΩΥ͂ Ἢ βεα, 2ῦν δὲ 6 οταἰμδιῖν δηὰ βροηϊδηρίτν οὗ {86 ΘΑΥΙΟΣ δηα 1688 6 Γδαύθ 0868. 

ἴδε ἔρ Ι[Βδτω. 225 δηὰ {μὸ ἀδιηβπαδ οὗ (Β6 σοπίοχί. 
4184 1 ϊ., ΒοῖϊαΙ. ΤΏΘ ἤσιυτοϑβ ἰὼ 18 νϑ. τὸ οχοδοαϊηρὶν βίγτους 
1189 850 ΠΠ βδζω. γα ἈΡΝῚ 186 ἀφρτηδηὰβ οὗ [9 τηθῖτο. 189 ΠΑΝ οἵ {86 Ῥδ. δύἀβ δείονα λίηι. 
Ε18] 8011 βδτω. 225, Ῥβ. 187, πιομπίαϊπ8. 
Β185 Τ,0., ἐπ λίξ τὰ τ 88 80 ἱπᾶεχ οἱ 18 ΘΏρΡΟΓ. 
181: 50 ακ,, Ταγς., δηά [Ἰ Βδῃ 
181: 80 Π|Ί ἤδη. 2212 δὰ (88 κἪ ΩΡ οὗ [06 πιοῖτθ.0 Ῥ8. 18 δὐὐὰδβ λὲδ δαδογεί ρίασδ. 
Κ181 8011 ὅϊδιι. 2212, Ηϑοῦ. οἱ ΡΒ. 18, ἀαγζηδβδ. 
1181 ΤΏ αἰνϊδίοη οὗ {86 νϑ. 5 ταϊβ  οδάϊως 
τι 1812 80 11 βδιω. 2212, ΗδΌ. οἵ Ρκ. 18, μα απα εοαΐδ ο το. ΤὮΘ τοΐϑγθηοθ βοοίηδ ἰο δ (0 

[δ δαϑδοο οἵ ᾿ἰρτοΐης το Ῥοηοίτγαϊοα ἐθθ τοῖς οἰουάϑ. 
1815 ὅο ΠῚ δι. 22" ΘὉ. οὗ ΡΒ. 18, ἐπ ἐλ6 λδανδης. 
918: 80 Οἷκ. δηὰ 11 Άδιι. 22:4, Α ὄὔβουίθϑ Β88 τοροδίθα Όν σηϊβίβκο 1329 ἴῃ Ῥβ8. 18. 
ΡῬ18.. 7, 6ὁ., ἴδο ἰδυμάον οἰουάκ. 
«18: 50 6Κ. Δα Το. ΟἹ. ΠῚ ὅδ. 22: ΤΡ: 15 ϑυϊθμ ον οοτγχυρὺ, 85 ἰδ9 ναγδίζουν ἴῃ 

(116 ρδγ8}]6] ἴῃ Ῥβ. 18 βπὰ 11 βΆδῃ). 22 ἱπάϊοαὺθ 
185. “παθο ἰλόπὶ τυπιδίο. 
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ΤΗΑΝΚΡΟΙΨΥΙΝΟ ἘῸΒ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕΒ 

ἸδΑηἃ {π6 οὔΔη 6158 οὗ ἴῃ6 νψδΐοσβϑ' ΓΟ 866}, 
Αμπὰ ἰδο ἰουπάδι!οη οὗ ὑῃ6 νοῦ] ἃ ψογο ἰδ1ἃ ὈδΓΟ, 
Αἱ δϊ8 γϑῦιυκο, δἱ 86 ὈΪαβὶ οὗ [18 ποϑὶγι 5.8 

1|}|Π βεηὶ ἑογσῖ ἢ" ἔγοιι οἡ ἰσῇ, ἢ ἴοοῖκ τη6, 
ἩΗς ἀτὸν το ουΐ οὗ ΒΥ τυδίρθυϑ, 

11ΏΠΙς ἀε] ἱνογθα τηθ ἴγομι ΠΙΥ͂ ΘΠΘΠΑΥ ὙΟ Ἧ788 ϑἰγοην, 
Απὰ ἔγοσωῃ Ὁ ἢδίθχβ, ἴοσ {86} ἜσῈ ἴοο βίγοῃᾷ ἴοσ ἴΏ6, 

ἸΒΧΟ σᾶπιθ6 ὉΡΟΩ τὴ6 ἱῃ ἴῃ6 ἀδγ οὗ ΤΥ ΟΔἰδιϊὶν. 
Απηὰ δεμονδὴ Ὀδοδιηθ ΤΥ βἴδυ, 
1} Ἰρὰ τὰο ἑογί ἰηΐο 8 Ὀσγοδὰ ρίδοο, 
Αῃὰ γοϑουρά τὸ Ὀδοδιι86 δα ἴοοῖ ρ]θαβαγα ἱπ τη6. 

ΞΟ.) μονῇ τοραγάθα τὴ6 δοοογάϊης ἴο τὰν σὶρ δου 51} 655, 
Ασοοογάϊης ἰο ἴΠ6 οἰδδη 6855 οὗ ΤΥ μδη445 ἢ6 ΓΟΟΟΙΩΡΘὨΒΘα [λ6. 

ΦἘῸΓ 1 πᾶνε Κορὺ ἰῃ6 τγᾶγ8 οὗ δεονδῇῃ, 
Αμπὰ μΒανε ποῖ σι] έυ ν ἀερατγίθα ἔσομαι τὰν ἀοά. 
ΒΕΓ 4} ἢἷ58 Ἰυαριηθηῖβ τγογα Ὀεΐογα [η6, 
ΑΔ 1 ἀϊά ποῖ ρΡυΐ ΔΎΔΥ [18 βίδιυϊδ8β ἴγοτῃ τη6. 

31} γγ85 8130 υρτγὶρσιὶ Ὀοΐογα Βῖπι, 
ΑΠά 1 συδγαάρα πιν86} αραϊηϑὶ στηϊη6 ἱπιαυϊίν. 

.ΓΠογοΐίοσα δοβονδὴ δὶ γονδγα θα τὴρ δοοογαϊηρ ἴο τὰν σὶρῃϊοοιβ- 
Π688, 

Ασοογάϊης ἴο {Π6 οΟἸΘΒ 688 οὗ ΠΥ Βδηα8 ἴῃ [8 βι:ϊ. 

Ύ ΜῈ πο Κὶπά δου ψ}]} 5μονν ἐπ γ56} [ῖπα, 
ἯΙ ἰδς υρεϊχῃϊ πιδη ἔμπου νι] Βῃονν ἐπ γβοϊΐ πέτες 

Ξ ἢ ἴΠ6 Ρυγο ἴδου 1} βῃονν ὑπ γ 861 Ρυγο, 
Απὰ 1} ἴῃς ρόγνοῦθα ἴμοὺ τ] βῆονν ὑπ γ86} ρόγνοσβα. 
ΤῸ ἴμου ἀοβὶ βᾶνα δὴ δ])}οϊοα ρΡοορὶο, 
Βυϊΐ Βαυρὶν Ἰοοῖκα ἰβου ἀοβὶ Ὀσίης ἰον. 

5ἘῸγ ἴδοι, δοβονδ,, αγὶ τὴν ᾿ἰρεὶ; 
ΤΒου, Ο 6οά, νἱὶῦ ἴδ τὴν ἀδγίζηοβ5, 

ΦΚῸΓ Ὁν ἴῃ ΠΕΡ 1 συῃ ὕροη 8 ἰσοορ," 
Απὰ ὃν σἀοὐ᾿ Βεὶρ 1 Ιθᾶρ ονογ 8 ψν8}]. 

80Ὰ5 ἴογ ἀοά, ἢ5 γᾶν 15 ρογίοοϊ, 
Αμπά ἴδδ6 νογά οὗ ἀοὰ [5 ἰγϊοα; 
Ης 18 ἃ β816]4 ἴο 4}1 ἰῃοβε ψῆο β8θεὲῖκ γοΐυχε ἴῃ πὶ. 

8181} ΟἵἱἨὨ 11 βδίω. 228. ΤὮΘ τοΐθσθηοθ σϑν δ6 ἴο ἐλ6 ᾿νδίθγβ υπάοσ οὐ ἴο ἴδο δίγζγοδωδβ οὐ ἰδθ 

18: 80 αἷς. οἵ ΠΠ βδχῃ. 221, Ῥβ. 18 σωδίκϑβ  ἰξ αἰγθοῖ ἘΠΠΣΒΝΝ ἀορδιίίης ἴγοσῃ ἐδ οοὐδίγιιο- 
ἐΐοη οὗ 86 τοϑὺ οὗ ἔῆ νϑβ. Τμΐδ ᾿ἴπὸ σδν Ὀ6 8 βου 08] δα αϊῖο 

1816 1,1., αὐ ἐδλ6 δνοαίλ ο7 λΐδ ποοίγιδ. 
ν 181: ΤΏΘ νοτθδ ἰμαϊοαὺθ δἰθα δοῖδ οἵ ἀο᾽ νογϑῆοο. 
Μ 1819 50 11 βδζω. 229 δῃὰ ἰδθ ἀθγηβηῃάβ οἱ {88 τηθῖγθ. 7. 6., δσο 1 νουϊὰ Ὧθ ἔγθϑ ἔγοσω ἢθγ- 
Ὡοῦ. 
«18 'ο 1] ὅδ. 2239 βιὰ 006 ἀοιγδηαδ οἱ ἴ.6 τηθίτο. 
γ185 Οἱ. Ῥα. 18, λοι ἱἰσλίδεί. 8ο ΟαἸκ. Ηδῦ., ὕελοναΐ επἰὶρλίοποίλ. 
4183 85. ΟΙκ. δηιὰ 10. Οἴ. ΠῚ ὅδιι. 2230, ιυαἱ]]. 
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ΦΕΒΟΥΔΑΗ᾿ 5 ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ΡΕΒΥΑΝΤ 

ΕῸΓΣ ΠΟ 15 ἃ ἀοἀ ββᾳνε Φοβονδὴ 
Απὰά νῆο 18 ἃ σοὸῖκ θθβϑιθ9 ουῦ ἀοα ὃ 

2. (οὐ νο σίγάοιϊῃ τὴη6 στ βἰσοησίῃ, 
Απὰά τρδίκοϊ ἢ ΤΥ ΝΥ ρογίοοϊ; 

Δ ΆΧΠο βεἰζοὶ τὴν ἴδεὶ 6 Εἰ πη ά8᾽ ἔδει,» 
Απὰ πρβκοῖῃ τηδ βίδπα ὕροη Ποῖ ἰ8:9 

ἘΎ,7ΠῸ ἰοδομοῖὶῃ τὰν π8η645 ἴο γ8γ, 
30 ἰμμδἷ Ταΐπ6 ΔΓΠῚ5 ὁ8} 8ίσοϊοῃ ἃ δον οὗ Ὀγδαβε.ἢ 
6 ΤΉοι, μαβϑὶ φίνθῃ τὴ6 ἴδε 8}164 οἱ ἱῃν βαϊναίϊοῃ, 
ΤῊγ" σἰσὶ μδηάΐ δηά ἴῃ ν αἰ] ΒοῚρΙ] πα ̓ πβίσγυοϊ της.5 

δΤΉοιυ ΠΒαϑὲ τηϑ6 ΓΟΟΙᾺ ὉΠΑΘΓ τη6 ἴοσ ΤῺΥ ἴθ 08, Απὰ (89 
5ο ἐμαὶ τὴν ἔδθοὶ πον ῦ 5}1Ρ. ΒΌΠΗΝ 

871 ρΌΓΘΙΙΘ Τηἷη6 ΘΠΘμἶ68 δηἀ ονογίδκα ἔμ 6 πὶ, ΑΝΩΝΝ 
1 ἀο ποὶ ἴυτῃ υπὶὶϊϊ ἴμον ἃγὸ ἀοβιγογοά, Βοϑβο 

8] τγουηα ὑμο 80 ἐμδὶ ὑπο ἃγο ποῖ 80 ]6 ἴο σβ6, 1088 
80 ἱμδὶ {μον ἴδ!}] θοπμθαὶῃ τὰν ἔθει." 

ὅ9Α ῃἐ ἐδοιι ριγάοϑὶ σὴ 1 βιγοηρσὶῃ ἴοΓ 8Γ, 

Του βυραάυεϑιὶ ὑπάογ πηὸ ἴῃοβα ῆΟ Γβ6 ὉΡ δῴϑαϊπβὺ τη, 
4Αηά δου πηδοβὶ τὴν ἴοαβ ἴο ἴὰσῃ ὑπὸ Ὀδ8οκ ἴο τη6, 
30 ἐμαὶ 1 ουἱ οδ΄ ἴποϑὲ ψῆο ἢαδῖδ τη. 
ἾΒΘΥ ΟΥΥ ἴον μοῖρ Ὀυΐ ποτα 18 πὸ ἀδἰἑνογογ, 
Το Φοπονδὴ,, Ὀυὶ 6 ἀοϊῃ ποῖ δῆβτνγοῦ ἔποιη; 

4] Βοδὶ ἱῃϑιὴ 831π18}} ἃ5 ἐπα ἀυδὶ οὗ ὑπ6 δῦ, 
ΑΠΑΙ στειμα ὑβοιηΐ 85 ὑῃ6 ἤπο τὐα οἵ {Π6 βἰγϑοῖ. 

ΦΤΉοι ἀεἰνογοϑὲ πε ἔγοτῃ ἴδ β γι νὶηρβ οὗ {ποἰ ρϑορΐε, Το 
ΤΒου 8εἰϊοβὶ πιὸ δὲ ὑμε μοδά οἵ {ῃ8 ὨΔ ΪΟΠ8; εὐθουο 
Α ΡῬβϑορίεῖ Κηον ποῖ βοῦνα π]6, Ῥθορίϑβ 

ἩΘΊΓΒΔΏΡΟΓΒ ΠΟΙΏ6 ΟΥΙΗσὶην Ὀοΐογα τη6:} 
Α58 800ῃ 88 {Π6 . ἤπϑᾶγ οὗ τηθῖ} {Π6 } ΟὟΘΥ πη6. 

4“  ΓΔΏΡΟΓΒ 5. ηΚ ἀοτνῃ Ἔχῃδυβίθα Ὀοίοσα πη6,0 
Απά ἰδοὺ σοπια σοι] ης ἴσοση {86 }Ὁ βίγοη 0} 48. 

4 6 ῃονδὴ ἰἰνοίῃ; ὈΪ6ββθα Ὀ6 τὴν Βοος; Οοη- 
Εχα! θά θὲ ἰμῈ ἀοά οὗ τὴν βαϊναϊοη; ἐβεύσσοι 

ΟΙοαΥ 
1553 7. 4.,ὄ δοὸ ἐμαὶ πον τὸ στα δνϑθὴ ἴῃ ἐπ πιοδὲ ἀδῆκοτοι ὈΪ8068. 
9.183 90 ΟΚ., ϑυγ., δηὰ 160. Οἱ. 1 ὅδω. 22, Ηδθ. οἱ Ρα. 18, πιν Ἀεῖρλίϑ. 
4188 ΤΏ τρδηΐϊηρς οἱ ὑμ18 νοῦ ἰ5 ἀοιυδνίί!. Ῥοβαίθὶ)ν [9 οτγακἰμδὶ ΤΟΔΩ, απὰ πιαζείλ πιῖπδ 

αὐ ὕγοηζε! 
4183 11 ββιη. 223, 
{183 5ο 11 δ). ὀρην ὙΜὨΐΟὮ αἶβο οσανῖϑ ἐὰν τίομ δαπα. 
ε18: εν ὍΝ; δηθὰ ΤΒοοὰ. ΤῊΪΒ ᾿ΐπθ δδ8 Ῥθθῦ νϑιϊουβὶν ἱπιίοσγρσγοίθα ἴῃ ἐδ 55. δοὰ ἰδ τοδὰ- 

ἐπ 18 υποογίδ 
Β1828 ἘΟΙοννίπα 11 δι. 22 δῃὰ ἴῃ ϑ'ϑυνυ. βδυὰ Τάγμα. 
Ε184 850 11 ὅδ. 222, 
1184 δοὸ αἰ. βῃὰ [,πυς. οἱ ΠῚ ὅ6ηι. 225, ἩΦὉ. οἵ ΡκΕ. 18, αὁ ἀεὶ δείοτα ἰδλ6 ιοἱπαά. 
κ184 ἘοΙ]ονν ες 80 ΟΚ. δμὰ 1,δἱ. οἵ 11 ὅδ. 229 θά {80 Βυτ. δηὰ Ταῦ. οἵ Ρβ. 18... ΤὮΘ 

ἩδΘΌ. τοϑάϊηρ ἰΒ ἀυθ ἴο 8 σοτησηοη βογίθαὶ οτοσ. 
ι182 ΟἸκ. οἱ ἵ1 ὅδ. 229, Ηδρ. οὗ ΠῚ ὅβι., πὶ 

ἢ 1858 Ὁ Οτπεο εἶπα: (ὴ6 νατδηϊ δηα οοττγιρῖ ἰοχὶ ᾽οἴ ὉΡῚΒ ἐπ ἿΣ (δ9 δἰὰ οὗ 11 ὅπηι. 22 δπὰ ἰδθ 
οορΐοχῦ. ἴω Ῥβ. 18 ὑπὸ γβί δηα δοοοηὰ [ἴθ ᾶνθ Ὀθθὴ ἰγδηβροθοα. 

8184 Τ,11., αἱ ἐλε δαγῖηο ο7 ἰδε δαγ. 
ο18. Ἑοϑιοτίης δὶ ἀουδιίυ! νϑ. ὃν 186 αἱἰὰ οὗ 11 ὅδιι. 
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ΗΪ8 
ἰοβης 
δὰ 
ἀοἰῖνοι- 
8Π06 
οἱ ἰδ 

ΡῬΘΟὨΪΘ 

ΤΗΑΝΚΒΟΙΨΙΝῈ ΕἘῸΒ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΠΙΝΕΒΑΝΟΕΒ 

4“ 7]ΠῊς ἀοά, ψῇο σίνεϊἢ πιὸ νθῆσοβηοθο, 
Απα βυρθάποῖδρ ρθορ]θβ ὕπο. πιο, 

ΘΎΨΠο ἀο] νογοίῃ τὴ ἔγοπι 81] Π}1Π 6 ΘΠ ἶ68, 
Του νὰν Π{Π τὴ6 ὉρΡ ἀρονα τ]η6 ΟρΡροποηίβ, 
ΤΏου τι]ξ ἀο νοῦ το ἴγσοση ἴῃ6 τἤϑη ΨἼ)Ο 18 ν]οϊοηΐ.4 

“ΤΠ Πογοίοσγο 1 ν}}}} σῖνο ἴῃ66 {πη 8 διηοης ὑμ6 παιϊοῃϑ, 
Ι ν}}} πα ὑγβϑ 868 ἴο ὑῃγ πϑδιηθ, Ο Φεβονδῆ. 

8 66. οδοναΒ Μίωςδέ δηὰ 7υδβέϊοα, Ῥβ. 661-12 

Ῥβ. 66 Ἰϑῃουϊ ἴο δεβονβῇ, 41} {ῃ6 δαγίῃ, 
ΞΘιηρ ἴογῖ ὑῃ6 “ίογυ οἱ 5 πᾶσηθ, 
Μακε [8 ργϑῖβα ρογίοιβ. 
ὄϑαν,᾿ ᾿Ηον ἰογεῖ]ς ἀγὸ ἰὰγ πόγῖ 
ΤὨγουμῇ ΤΥ στοδὶ ταρὶ ἰΠῖπὸ μι θ8 σοι ογϊησίηρ ἴο ἴΠ 66. 
4411] ἴμ6 φαγί ἢ θοτνοῖῃ ἀονῃ Ὀοΐοσο ἴῃ θα, 

Απὰ {δ6Υ 5:1} ὈΓ81865," ἴΠ6 Ὺ β 5 ργϑὶβοβ ἴο ἔῃ γ πδπηθ. 

ὕζοπιο 8ηὰ 866 ἴῃ6 ψόγκβ οὗ δομονδῇ, 
Ἧς ἰ5 ἴογτῖθ]α ἴῃ δὶ8 ἀθδ] ες τ ἢ τηθῃ, 
ες ἰυγηρά {Ππ 868 ἱπῖο ἀγγ ἰδηα, 
ΤΠΟΥ τψοπὶ ἰΠγουσῇ ἴΠ6 βίγοϑηι οἡ ἰοοῖΐ. 
ΨΟΓΙΪΥ, ἰῃ Ὠἷπὶ πγὰ γο]οΐὶςθ, 
Ἧς σο γυ οὶ ἢ ΌΥ 8 ταϊρὶ ἴογονογ, 
Η!8 ουοϑ Κϑορ ννδίοῃ ονοῦ πὸ παίίοῃϑ; 
1,κἷ ποὶ ἴδ τορο]] οι Ἔχ! ἐπουβοὶ νοϑ. 

80 0688 οὔὖγ αοά, γε ΡῬϑορΐοβ, 
Απά τμᾶκο {πὰ βουηὰ οὗ ὶβ8 ργϑῖβϑε ἴο ΡῈ ἤεαγά. 
Ὴ« Ιὑ 15 ψῆο βοιϊζοι ἢ ιι5 ἴῃ ᾿ἰΐο, 
Απα βυβογοῖῃ ποῖ οὖν ἰοεὶ ἴο θῈ πιονοὰ. 

ἸΟΘΕῸΣ μου, Ο δεπονβῇ, μαϑὶ ργονϑα ι.8, 
ΤΊοιυ μαϑὶ γα 0.8 85 5: ν 6 Ὶ 18 ἰγὶθα. 

ὩΤΏου Ὀτουσῃιοϑὶ υ ᾿πἴο {Π6 ποῖ, 
Του ἀϊα5ϑὲ ἰᾶν ἃ ἤθαᾶνυ Ὀυγάδῃ ὈΡΟῚ ΟἹἿΓ ἰοΐῃ8, 

ἹΣΤΉου ἀϊάἀ5ὲ οδιι86 θη ἰο σἄθ ονϑὺ οὔὖῦ ἢδδᾷ, 
Ὗγε νοπὶ ᾿ῃγουρὴ γα δηὰ ἱμπγου σῇ τνδῖοσ, 
8 ἴδοι Ὀγουμιοϑὶ υ8 ουὔΐ ἴο ἃ Ὀτοδά ρΐαςο. 

ΡῬΊΒΙ͂ 830 1Π βδσω. 2245 βδηὰ (ὴ)6 ἀδιηδη 8 οὗ ὑμ6 σομΐοχί. 
«1848 5011] ὅδ). 224), τ 

8. 66 Μοβὲ τβοθῃΐ ἱπίθγργοίογβ τϑὸ 26 παῖς Ῥ5Β. 66 οοηϊδίηβ ἔνο ΟΥΙΒΊΒΒΙΙν ἱπάορομάθης 
ἩΥΤΩΣΝ: {86 Βτϑῖ, 1:12, [5 αὐὐοτοα ἴῃ ὈΘΏ ΔΙ οἱ 186 σογασγα μην, 8116 [86 Βοσοηά, 132-20 5 ἐπαάϊνἊάυδί. 

6 ἢτβῦ Ρ8. γ͵ὯΔ88 οἰἴμοι γι τἴθη ἰῃ 186 ᾿ονουβ ἀαγϑ οἰ οννίης ὑ86 νγνοτὶς οἵ ΝΕ βοσωΐδῃ οὐ, 88 8 τλοσα 
ῬΓΟΌΔΌΪΘΟ, ἰδ ἰ8 αὶ Μδοσοδθοδη 08. Ὑ ΓΘ αἰΐον [06 Ῥογβαου οῃηβ οὗ Αποϊοοδυϑ ΕἸΡρἤδηο98 δῃὰ δἵδοσ 
1δο δον, ἰοὰ Ὁν υάαθ, δα σγοι ὑμαὶγ σλδγνοι]ουθ νἱοίοτίοθ, ΟἿ. οβρθοΐβὶν 3. 4. 11. 15 

τ662 ΗοΡ. δα ἀ8 ἰο Οοα, θὲ [815 8 ὉΠΏΘοοββαγν δηαὰ 15 χοῦ ὈΪν 8 Βογθαὶ οχρίδπδίογυ ποίρ. 
6664 Ῥοκβιῖν ἐπ δβπλο βου 06 88 8180 καἀἀοὰ ἴῃ [ἢ15 6 Δ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰο ἰλδ6. [1 18 ὑσορδΌΪν 

δ 0888 οἱ αἰΐ ῬῺΥ ἔγομῃι ὕδε ἰαϑῦ ποτὰ οἵ [86 ργοοβαϊηρ 1:6. 
1661 8ὅο 558. Το Ηδῦ. ἰ8 υϑυλ}}ν ὑγαηβὶαιθά, ἐπίο α τοραϊδν »ίαςα. 
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867. Ποδονδ ἢ ΒΒ [υδὲ αηα Οπιηροίοηΐ ὅ'ῬΑΥ ονοσ Μοι δηά Ναίυσο, ΡΒ. 68 

Ῥβε. 68 ᾽ΏΟΙ Φοθονδῇσπ δυιβοὶἢ ἢΪ8 Θῃ θη ἶθ8 86 βοαϊζοσγοα, 
Απα ἴδοβο ψἢο μαῖα μἰπὶ θθε Ὀεΐοτγα Ὠϊηι. 
3.5 ΒΙ ΟΚ6 18 ἀσίνθη αΔΥ θη ἐπα πη ἀτγίνοι ἢ, 
ΑΒ νὰχ ἀοὶὰ πιοὶὶ θεΐογε ἴῃς ἔγο, 
ὅο ἰδς νὶςοκοὰ ρογϑῃ Ρεΐογε Φεβονδῆ. 
Βυὶ {π6 γἱριΐθουβ δγὸ σίδα, ὑμον Ὄχυϊ, 
Βείογε δοβονδὰ {πον το]οῖσα τῖ τ ρἰδά 688. 

“Θηρ ἴο Φεοβονδῆ, τβκο τλοϊοαν ἴο ἢ 8 Ὡ8Π16, 
Εχίοὶ εἶτα νῆο τοὶ ἢ οα ἰδ οἰουάϑ:ν 
ΒΙ6585 818 πδιθῖ 8η6 ὀχ ὶὶ Ὀοίοσγο Ὠ1μ, 
ΕΔ Πον οὗ ἴμ6 ἴδιον 655, δπα ἀοΐοθημαογ οὗ νι άονν. 
Φεβονδὴ 15 ἴῃ δἰ8 μον Βαδιίδιίοι; 
Δ) Βονδὴ Ὀγηροῖῃ Ὠοτηθ ἴῃς Βο  ἈΓΥ, 
Ης ᾿οδάοι ἰογὶ ἔμοβο θουπὰ νὴ ΟΠ 815," 
Βυὶ ἴδ! το] ]ΠἸου5 ἀτγοὶ] ἴῃ ἃ Ρδγομοά ᾿δηά. 

ἽοΒονδ, θη ἴδοι τνοηζοϑὶ ἔογῖ Ὀεοΐοτα τ ΡΘΟΡΪδΘ, 
οι ἴδου αἀἰάϑὲ τηάγοῖ ἱβγουρὰ ἐπ τ] ΘΓ 685, 6 οαγί ἢ ἐγοι [6ἀ," 
ΤῈ Ποδνθηβ αἀγρροα αδἱ {Π6 ργεϑοησοα οὗ δθδονδὶι, 
Υοη πα" Ὀεΐογο δοθονδι, [5γ86}᾽8 αἀοά. 
ὑΤῃου αἱάϑὶ βοπα ἀονη, Ο δεϊονδῆ, 8 ρ᾽θηι αι γαΐῃ, 
Του ἀϊάβὶ βἰγοηρσίμοη [πὸ Ἱπμογιίδησα ἤθη ἰὑ γἃ85 ΘΔΓΥ; 

8.67 Ενϊάθηνιν ἴθ Ὀβοκατουπὰ οἵ (19 Ρ5. 15 ἃ ατϑδΐ νἱοίοτγυ. 
τὴδὺ 1ὖ τϑοδ θὰ 86 οὔδοῦγ κἴροῦ νϊοΐογῦν οὺ ὃν ἴδ6 ΗἩδῦτοννθ οὔ ἰδ6 ρμ]͵αὶη οἱ Εδατγδοίου ὑπάοῦ ὑἐδ6 
Ἰοβα σὶρ οὐ ὨοΌογδῃ δηα Βαγαῖς. Ὧθ ρορθῖ οοἠδίδηιϊνἝν ᾿οᾶνοθ ἰπῦο (μὶθδ 8. ἤμυτεβ βηὰ [ἴ:68 
ἀοτγίνοα ἔτοσα ἴδ6 δηοϊθηϊς ροόοθπὶ ἀοθοσγ δΐης ὑμαῦ ονθηΐ, Τυὰχ. δ. ΝΟ ΒΘ 85 ἰῃ τοϊη 1Π6 ἀοίοας 
Ὡοῦ οὗ ἴδο Κίης ϑίβογα Ὀυΐ οὗ ἴΠ6 τογαὶ ἰοβάογϑ οὗ βοναγβαὶ δυιχλὶθθ ῆΟ ἤδνο ὈσοΩ ουΐ ἴο ΒὶαὨὺ, ἰοαν- 
ἔπα μοὶ ποἢ, βοδιίἰογοὰ βροὶ! Ὀθῃλῃα ἐδοχη, 12:19. Τῆο δ υκο, οχυϊίβης δρὶσὶ ἰ8 οἰοαγὶν ἰῃδὺ οὗ [9 
Μ 6. Οἱ. 9.3, ὙΤὨΘ τήδὴν οἱ δοηβ ἔγοτα οἰάθγ ΗθΌ. ρόδθγηβ, δῃὰ δδβρϑοδιν [1 [3., 
8160 Ῥοϊπὶ ἰο ἃ ἰαίθ ἀδίθ. Τθ νἱν!α ρῥἱοίυτο οὗ ὑμ6 Ὁσγοοοββίοῃβ οἵ βίῃρογθ δηὰ στωυβίοἶδηθβ δῃὰ [89 
ΓΟ 10} τ09} ῥθριο ἴῃ Ἀ-Ξ 15 ἃ οουηίοτρατγῦ οὗ {6 ἀδβοσιρθύ οι οὗ ἐῃὴ τοοοηδοογδίίοῃ οὗ ἐμ ἔδθιηρὶο Ὁν 
Φυάδδ δηὰ δία [οἰ οννοῦβ ἰῃ 165 Β.Ο., θη ἴδον δὰ τοῦ [6 στηλγνοϊϊουβ νἱοϊοτγοϑ ονοῦ (ὴ6 δντί δ 
διτηΐθβ. 1 Μϑο. 4540:-ὁ86 ρμίαίο5 ἰῃδὺ (86 ἰδιηρὶθ 885 αἀδαϊοαϊοα δααὶη ἘΠῚ} ΒΟΩΔΒ Ὦδτρα δυὰ 
Ἰυΐοα δηὰ νὶϊὰ ονταθαῖα. Απηὰ 86}} [86 Ῥϑὺρ 6 ὑτοβίγαύθα ἐμοσηβοῖνοβ δηδ ΟΡ 
Ῥταΐβϑε ἰο Ηθδνθῃ, 8Βο δα ρίνϑῃ δοτὴ αὶ Βυσοθβ8. Απαὰ ἴδον οοἰθυγαιθα ἴμο ἀδαϊοδίίοη οἱ [89 
δΙίδν εἰχδν θαγε δα οδδογοὰ Ὀυγηῖῦ οοτίησ ΣῈ ρκἰαδάποδδ δα ββοσ βοθα 8 ββογίβοο οὗ ἀθνθγβηοθ 
Βηα ΡΓΒΙΒ6. Ὁ8. ὯδΔ8 Ὀδδῆ ββοϊχηθα ἰο αδἰπιοδὺ νοῦν Ὁ ρϑθνι ἔτοτῃ Φοδῦυβ ἴο Το ΗἩντοδηυ, 
Ὀυϊ ἴὼ 86 πιοτηθηΐουβ νοϑῦ οἱ 165 Β.σ. ἱἰΐ βηὰ 5 115 οηἷϊν ἰσροί μοῦ δας ϑίβοίοτν ριον { τὴν 
Βυρρϊθιηθηΐδβ οὐῦ Κπονϊοάχο οἱ ἰΒαὺ οτἰϑἷϑ, ἔογ ὃ γονϑϑῖβ [86 ἰδφοϊἑρ8 οἱ ἴπ6 νἱοϊογίουβ ὅοβ. [μ|π 
1} ΘΟ; ΘΓ ΟΓΆΓΥ νἱδίομ5 οἱ Πδ8ῃ. 7--12, [15 ἰἸαησυδσο ἴ5 Εἰκαν ἢρσυγαῖϊνο δπα δὖ ὑἴτηθθ δἰ γηοδὶ βογὶά, 
Ὀυὺ ἰὺ 16 ἔ}} οἵ ροοιίο ὅγθ. Οἵ. 3-5ς, ΤΏ τορι] ουβ ἴῃ δ'}δ ἂγο ὈγΟΌΘΟΪν 86 δροδίβῖθ ον. 
ΓᾺ τ ἐν Οὖν ἰεέ «ελοναὴλ αγίδ6. ΦὍὨΘ οτἰχίμδὶ τοηπάογίης «“]ελοναλ δ85 ὈθΘα τοδίοσοα ἰπγουσβουὺ 

οἰιἱπεὶς 08. 
᾿ ν 6082 ΒυρυΙ νίπα (86 ἱπιρο αηἰδοοάθης τοΐπα. ὙΏΘ ὑσγοϑοηΐῖ ἨδρΌ. τοδάβ, ἕλομ ἀγίοαδί. Βυϊ 
ἴῃ ὑπΐ8 ραβδαχθ Φϑθβονδῇῃ 18 βρόκδη οἵ ἰῃ ἴδ ϊγὰ ρϑγϑοι ταῖμον ἵμδη ἰπ [86 βϑοοομὰ διηὰ (86 Ῥ8Γγβ}}6]- 
δὰ ἀδιηδπᾶβ ἴδ αῦονο τοηδοτγίης. ΝΕ 
᾿ ν 6089. ΒΞ ὶ ΒΟ τοοοπδίγυοϊίης ἰδο ΗδθΌ. ἰοσχὶ 85 ἰδ6 οοπίοχὲ δπὰ ἴδ8 ρΡϑᾶσγβ]]οὶ ἴῃ 53 ἰτηρὶγ. ΗδθΌ., 
ἐπὶ ἰδλα δατγόη, Ῥίασαδ. : 
: τ θ8ι Αγαΐῃ γϑοοπβίγυοιίηρ [86 ΗδΘΌ. 45 86 οοηἰοχὶ ἀθηηδηβῦῖ ΤῊ ΗΘ. ἱεχῖ, ψ Ἀ]οὮ τοϑαβ, 
ἐπ 9αλ, ἰδ παπιδ, τηδίζοβ Π0 8688 δηὰ ἰβ ουϊἀδηθν σοστυρί. ΤὨΪΒ οοπο]υδίοη ἰ8 οοπῆστηθα Ὁν [89 
ναγίδηϊ ΟἹκ. τοϑαΐϊησ. Αποῖμογ ροβϑὶ ΌΪ6 τοοοπβίγυσίίοη ἰ8, 7π 7 ελοναΐ ταλοῖοα απὰ ατοϊὲ δεΐονα πὶ. 

γ 680 7. 6., τοβίογθι ἢ ἐδ Ἰοῃοὶν, δοδαιιογοα οχίϊϑα. 
4689 ΟΚ. δηὰ ὅντ., ἐπ σγαθεβ.0 Τῃδ ΗδΌ. ἰοχὶ ἰδ ἀουδείυὶ. 
4685." ΤΏο ἤμκυγεβ ἴῃ ἴΠ686 ν88. δγὸ ἀδγίνϑα ἴτοσῃ ἴδε δοὺς οὗ Ὠεῦογδα, Ζυάᾳ. ὅ. 
0688 Οπθ ΜΆ. οὔτ ὑμ15 ῬΏΓαδΟ δηα ἰΐ τὰν 6 δοοοδάδγ Υ. 
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ἸΟΤῊν ᾿ἰνίης ογοδίυγεβ ἀν οὶ ἰμογοΐη, 
Ιη τῃν σοοάποβ5," ἴδοι ἀϊαϑὲ σηᾶῖκο ργον βίοη ἴον ἴῃς δῇ] Ποϊοά. 

ΤΉ 1ογὰ βοηάοίῃ ἴοσὶ ἢ 8 τηϑϑϑδρο; 
Α παϊρῖν μοβὲ δγὸ ἴῃ ψουθῃ ο Ρῥγοοίδιτα ἴδα σοοῦ {Ἰάϊη 95. 

1.86 Κιηρϑ οὗ {Π6 δγτηΐθβ δε, ἔπον δα; 
Αηα 8865 δαὶ ἱδγγιοὶῃ αἱ ποθ ἀϊνιἀ οὶ 8ρ0]].ἤ 

17}... ψὶηρβ οὗ 6 ἄονε το ΓΈ οονογθα ΣῈ βινοσ,δ 
Απὰ ΠΟΥ ῥ᾽ ο5 χὰ γοϊϊον σο]ὰ; 

ΜΎΨΏοη ἰδς ΑἸτσηΐν ϑοαιιογοα Κίηζϑ, 
ΤΏδη 1ἴ τγ85 85 1 τἴ βϑηοννοα οἡ Ζδίπηοη ἢ 

10 τηουπίδίη οὗ οὐ, τηουπίδ!η οὗ Βαβῆδῃ, 
Ο πιδην-ροακοα τπουπηἰδίη οὗ Βδβηδη " 

ΤΟΎΤΩ ἀο γε ναοῖς δηνίουβὶυ, Ο γὰ ϑηυ-Ῥ δ κοα τηουῃ δ᾽ 8, 
ΤὮο πιουπὶ ψ Βογθοη δεῆονδῇ ἰονοὶδ ἴο ἀνε] ] ὃ! 
ΨΟΓν, δοβόονδὴ ψν}}} ἀνγο}} ὑΒογὸ ἔοσγονον ! 

1 ΤῊ ομδγιοὶβ οὗ οὐ ἃγὰ πιντδάϑ,Ἐ 
ΤῊο τὰ οομιοὶῃ ἴσου σἰηδὶ ᾿η ἢἷβ ἢ ο0}1Π658, 

ἸΤΉοιυ ἢδ5ῖ δϑοθηἀθά οπ μἰζῇ, ἔβου ᾿ιαϑὶ σδγγὶ θα δΤΑΥ οδρίϊνοϑ, 
ΤὮου Παϑὶ γοοεϊνοα ριξϑ ΒΟ. πιθῃ; 
Οηϊν ἰπ6 τ ρο!] ου5 ἀν 6 }} ποῖ! τὴ δεβονβῇ. 

198699 ἰῃς [ογά ἀδὺν ὈΥ ἀδΥ; 
Ης Ὀοδγοίῃ οὺὐῦρ θιγάρη, μος ἀο ἱνογοῖ 8. 

Ξ0(οά ἰ5 ἴογ υϑ ἃ ἀοάὐ οὗ βαϊνείίοῃ, 
Απά ἴο δεβονδῆπ Ὀοϊοης ὑπὸ ἰββυθ5 οὗ ἀοδίῃ. 

11 76 ῃΠονδὴ σγυ μοι {με Ποδα οὗ [ιἰ8 δῃθι 68, 
ΤΠ6 ΒΑΙΓΥ 5360 8}0 οὗ πὶ νγο σοεῖῃ δρουΐ πῃ ἢΪβ συ]. 
ΤΉ 1, ογὰ δ 58:4, “Εξνϑη ἔγοτῃη Βδαϑἤῆδη 1 ν}}} βᾶνὸ ἰπθο,9 

968190 ΗρῦΌ. 045 .ελοναλ. 
ἀ 6811 ΟΚ.., ἀΐπρ, Ὀαΐ 1818 18 ρτορδοϊν ἀυθ ἴο {86 ἰπθπθηοθ οὗ {86 βδοὴς οὗ ὨδΌοσγδβ. 
468:3 7, 6., ψγῖνοΒ οἱ [86 νἱοϊοτίουβ ᾿ιγίοσθ. ὙΠῸ ρῬοοῦ α]8ο δὰ ἴῃ τηϊπαὰ ψυάς. 539. 80 
[6812 Α βογ6 88 Ἰηἰγοάπορα δὖ [86 οἰοθο οὗ ὑ8ὶ8 ᾿1ὴ6 ἃ αυοϊδιλοπ ἔγοτα δυάς. ὅ16, ΠῚ] γε ἰΐα 

ἀουη απιοηρ ἰδε ἐλεερίοἰαδ 7 ΙὉ δ οἰϑασὶν ϑοοοῃάδγν. οβαίδὶν ἴ}6 τοδὺ οἵ 12 ἰη 8180 8 ἰδαΐθσς δαάιίου, 
ἴον "5 σοπίξηιι65 ἴ᾽6 ἔἤδτηο οἵ 12, 

ε 0812 Ετοῃ ἴῃὴ6 οοηἰοχὺ δηαὰ [6 Ῥϑγδ οὶ οὗ (ὴ9 δοὴχς οἵ ὨϑΌογβα, ἰΐ ἰα ον ἄθης δαὶ ἰῃ (ἢ 18 
ΟὈΘΟΌΓΟ 6 ὕδμο ταίϑγοησο ταυϑὺ Ὀ6 ἴο ἴδο βίχκδϊ οὗ ἴδ6 ἀοέοαιοα Οβηδδη δ 85 ἴδον ἰοΐς ἐποὶν 
αἰνὸν δηα σοὶ Ὀδηϊηα ἐϊλοπλ. 

08". ΤῊΣ πβἰιυδίίοη οἱ ΖΑΙπλοη 8 ππκονη. [Ὁ ἸΏΔῪ πᾶν ὈΘΘῺ ΟἿΘ οὗ ἴπ6 1118 86 8 
Μδοσδθοδη νἱούογν γ88 Ψοπ, Ἡ Βΐοἢ ΒΒ βύγαψῃ ἡ ὉΠ [86 ὈΟΠ6Β οὗ 80 βἰδυκθγοα νϑΥΓΊΟΓΒ. 

68: Ῥγοθδοΐϊν Βαϑδη βἰτρὶν ϑίδη 8 ἴοσ δὼ ἱμνιποῖ᾽ο τηουηϊαίῃ δα ἰχθοῦ Ὀν σοταραγίβοῦ 
ΉΡΑ 1ῃ6 τεῖΆρ 8 τηουμῦ οἱ 76 οω. Οἵ. (86 οομπησηοῦ βχυτζο οὗ οαζὰ ο7 Βαεδλαη 88 8 δνιηθοὶ 
οἱ βίσοημίη. 

16816 Ὠϊντάϊῃς (86 ΗθΌ. ἰοξίοτα δα ἴῃ οοπίοχὶ σϑαυΐτοθ. ΤΒ6 ὑγοδεηῦ Ηςῦ. ἰοχὶ ἐδ ὑτδοῖ- 
ΟΒΙΪν τηοδηϊηρίθθββ. ᾿ 

ΚΟΒ Τὴθ ἰοσὺ δοῖὸ 8 ἀουρίέυ!. Τλοιδαπάα μρορ ἰλουδαπθ ἰδ ἃ ἴδια δῦ ἴγρὸ οἱ βογῖαὶ 
Θχρϑηβίοῃ. 

.16818 Ἑοϊονίης (89 βὅνυτ. Ηδον. 85 ἰοδὺ ἐδ πορϑίίνο διὰ 18 οἰϑαῦὶν οοιτιιρῦ. ῬΟΒδΙΌΪΥ 
δῖ 16 15. βεσοπάδτγν. 

τὸ 6319 ΗφὈ., ἰλὲ αΟοἀ υδο. 
68 πως Σοτγὰ νι (86 ΟἸκ. 
οΟ85 ΤΏ πιρδηίης οὗ ἐῃἷβ πα 8 οὔβουγθ. ἷἿἢ {86 Πἰκ οἵ (6 Ῥδγβα 16] 5 π 186 ὑμπουσδῦ δρ- 

ῬΘΓΘΏν 18 ᾿παὺ ὄνθὴ ἴγοσῃ αἰβίδης Βαϑῆδη Φο ἤν ν}}}} βανθ μἷ8 ρεοορὶθ. Οἵ. 1 Μδο. ὅ ἴος υάδδ᾽ 58 
Θχροϑαϊώου 8 ίθνν σου θ ἰδῖοσ ἴο βᾶνὸ [δ6 76 ν8 ᾿ἱνίης ἰὼ τπἰ2 τοκίοῃ. 
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1 ν1}} βαᾶνα ἴῃθ6 ἔγοτῃ πὸ νΟΥΥῪ ἀσρίὶἢβ οὗ {86 5θδ: 
ΤΉ δὶ ἴδου τδνοβὶ μαῖμοΡ τὰν ἰοοὶ ἰη Ὀϊοοά, 
Ταδὶ ἰθν ἀορβ᾽ ἴοησιιθβ ΏΔῪ μαναὰ ὑπο ὶγ 5ῃαγθῖ οὗ ἐδ ἔοεβ. 

ἩΤΉΟΥ ἤδνο βθοηῦ ΠΥ Ργοοθβϑϑομβ, Ο δοθονϑῃ, 
ΤΏ Ρῥγοοθββϑίουϑ οὗ τῶν ἀοά, τγ Κιηρ, ἴῃ ΒοΙ ἸΏ 688. 
ΤῊ βίῃ σοῦ 3ὸ Ὀεΐίογο, {Π6 τημυδβίοΐδη5 δἴξζοσ," 
1η {6 τηϊάβὲ τηδιἀθὴϑ βῃδκίηρ ποὶγ εἰμ γοὶβ [ϑἰηρσίηρ)]: 

36. Β]655 Φο ῃονδὰ ἴπ ἰδ σοηρστγοσαι 8, 
Ἐνϑῃ ἴῃς Ιογά, γε ψῆο μανὸ βργυπᾷ ἴσου [5γϑε]." 

ἸΤΏΘΓΟ 15 Π{1]Ὸ Βοπ]δμΐπ, {Π6 σοηαΌογογ," 
ΤῊ ῥγηοοβ οὗ δυάδῃ, 8 ᾿βγοηρ οὗ ἴδοι, 
Τ86 ῥγῖηοο8 οὗ Ζοθυϊυῃ, ἰδ ῥγίποοϑ οὗ Ναρβίδὶ!." 

50 7επονδῆ, σοτητηδηά ἐπ γ βἰγοησίῃ, 
ϑιγοησίμοη, Ο δεμονδῃ, τὰν ποῦ κῦ ἴογ 8. 

390 76γυβαίθια,  ἴο ἰΠθα ἰη 98 88}8}} Ὀγίηρ ρἰ 9. 
ΟΠ ΡΌΚα ἴῃ6 νὰ Ὀοδϑὶϑ οὗ ἰῃς γϑθάϑβ,Σ 
Τα Δββοι νυ οὗ θ0}}5, {με τηδϑίθγβ οὗ {6 πδιϊοηϑ; 
Ττοδα ἀοόντη ἰποβο ἢο ἀοΠ δὶ ἰπ ἰΔἰϑεμοοά," 
ϑοδιίογο ἴῃ6 Ρεορίε ψῆο ἀε! ρῃϊ ἴῃ τ γ. 

ἸΑν τα ΤΥ Οὔ 68 οοπη6 ἔτοπι ΕἰΥρὶ, 
Μδγ Οὐδ [τ ὑρ δ]58Ὁ Ββαπά5 ἴο Φεοῃονβδῇ. 
2] οἱ ἴῃς Κἰηράοχῃβ οὗ ἴα δαγὶἢ βίης ἴο δεβονδῇῃ, 
1,ἴ ἴθ βίης ῥγαίϑοϑο ἕο ὑἐμὸ 1ογά; 

δ Ε χίοϊ ἶπὰ το τ ἀοῖ ἢ ὑροπ ἴΠ6 ῥγίτηοναὶ ἤθᾶνοη οὗ ΠοανΘΏΒ, 
ὟΒο ἀοίΐῇ 86πά ουἱ ἢἷ8 νοΐοο, ἃ τισὶν νοΐςο. 

ΒΙΑΒΟΓΙ͂ΡΟ γα βίγεησὶῃ ἴο δομόονδῇ; 
Η!5 τη) θϑὶν ἰ8 ονὸσ ἰβγϑοὶ δπὰ ἢΪΐ8 βίγεησι ἴῃ ἴμο οἱοιάβ. 
το ἰῃγ βαποῖυδγν, Ο Φομονδὴ, ἴμου βῃονοβὶ ἐπ γ86}} ἰοστῖθ]6, 
ΤΩε ἀοὰ οἵ βγδοὶ ρίνοϊ βίγοησι δηὰ ρον ἴο Πἷβ ῬΘΟρΪα. 
ΒΙ685 δεβονδῃ. 

ΤΟΣ ἘΠῚ ὁστης ὙΠ. μδηληρξοι ἷῃ ὑοπεσ μοι έν οστοσ ἰὼ Ηροῦ. 
4 ΟΣ 8 8 ν σοτγτϑοὺθ ΘὉ. ὑδχ 
τ Ο5» ΟΚκ., ϑολείά, 
6855 ΤῊΪΒ ἰθ ΟὯ6 οἵ ἐπθ οἰδασοσὶ ἀδεοτίρομδ ψμὶο τὸ δδνὸ ἴῃ 180 Ο.Τ', οὗ ἃ ἰεβέϊναι ὑγο- 

οεδαίοῃ. [0 ἰπαϊσαῖθϑ ἐἰμδὺ ὈΟΪΏ βοχϑβ ραγίἰοἰραϊθα δῃὰ ὑπαὶ ταυδίο γγϑδ ϑσωρίονδὰ δδ μόν ἢ 88 Βοῃκ. 
685 ΤὨΘ τηθβπίης οὗ ἴῃ ΗδΌὉ. 18 Βοτθ νῦν ἀουδίέυ!. 
Ὁ6ΘΒ27 ΤΏΘ56 ᾿ὴ06 δ. οἰθαγὶν δοΐοθα οὗ εἰ , δι᾽... 

- προ Ἐο] ον ἰμλ6 Οἷκ., ϑγι., Τδγς., ΤΩΔῸΥ οἷδοῦ Μ5Β5. ΗδὈ., ἐὰν Οοά οοπιπιαπαείδ 
Μμ δἰγεποίλ. 

ν 6829 ΤΏΘ Ηδῦ. δά ὕγοπι ἰδ ἰεπιρὶα α “ετυδαίεπι, ἰο ἰλδ6 (λ6 κίπρε ὁλαὶϊ! δτὶπρ σας Βυς 
Ἐλὶο ἴα εἰἴπον ἃ οορβδίοη οἵ ἵτο ἰμδοροπάσαε ἢ ΟΓ οἶδ 8 ̓ βογίβαὶ ε δ αϊ θα διαιοὶραίσια 81 

τ θ8329 ΤῊΘ τγοίθγδοῃοσθ ἰ8 ὈΓΟΙΒΟΙ ἴο ἴ)0 ΕπΥΡρἐίδΏΒ, 88 ἴῃ 18. 30 
» ΘΒ ΒΙΙΚΒΌΪν σοττοοῖὶ ὁ ον, ψὨ]οἢ τοϑάβ, εοἱέλ, ἐδ ἈΠ "ἢ ἐκλθ ροορἕα. 
ε 0839 Αγαίπ οοττοοίϊ " βχοοϑάϊ ΤΡΕΙ͂Σ οοττυρί ἨθΌ. 
6 6339 ἘΟΠΟΜΊΩΚ 19 μ΄ 1,Δἱ., διὰ 
685: αἷ., ϑνπι., λεγ λαπᾶϑ 
9 6833 Ἠδ6Ό. ταδὶ, δἰτωρὶυ, εοἰαλ; Ὀαὺ τηΐδ 8 ον ἀΘ Εν ἃ βογὶ αὶ οῦτοῦ ἔος (δ δἰγαΐϊασ ΗδΌ. ποσὰ 

ἴῃ “4 ραν ἘΑθὰ ταϑηδοὰ Ὁ 8 ἀῷ ὑδητηὸν οοπΐοχι. ΟΚ., ρίαν ἐο Θοά. 
ΤῸ πον ἀπὲ τεπαν 55. Ηοῦ., ἐὰν αποιιιατίδε. 
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868. ΤΈο Μἱοίοσείουβ Μίρδὶ οὗ 15τδ61᾽8 Οσοά, ΡΒ. 70 

Ῥβ8. 76 1ὴη Φυάδῃ 15 αοὐ Κπονῃ, 
Η!5 πδπηςδ 5 σγοδὶ ἰῃ [βϑγϑοϊ. 
1ῃ 4] 6 Πλ5 4130 19 ἢ159 οονοσῖὶ, 
Απα Ἦἢϊ5 Βεαδιϊαιίοη 1π Ζίοη. 
ΤΉ ογα ἢθ Ὀγοῖκο ἴμ6 ἤογυ βμδίί οὗ ἰδ ον, 
Ξ16]4 δηὰ βυνοσγὰ δηὰ μαδί6. 

ΦΤΈοιυ ναϑὶ ἔοαγίυ }! ἔσομαι 6 πλουιπῖδ᾽ 5 οὗ ὈΓΟΥ,ξ 
ὅΤΠ)ι6 βιουϊποαγίθα ψογα τη866 8 8ρο]], 
ΤΠΟΥ 5ἰορὶὺ {πον 5Ιθρ," 
Απα ποῦς οὗ ἴδε στηρθη οὗ τσὶ ἰουπα ἐποὶν Πδη68. 
οΑἱ τδγ τοῦυΐκο, Ο ἀοά οὗ ὅδοοῦ, 
ΟΒαδγίοι δηα βοσβα ἔς] ἰῃηἴο 8. ἀθθρ βῖθερ.- 

ΤΡ ΟΡΙΪν δου, Ο Φεπονδὰ, δὶ ἰθαγίυϊ, 
ΑΠῃα ψ8ο οδη βἰδπά Ὀεΐογε {ῃ6 ροννοσ οὗ ἐβίηθ δῆροσ 
ΒΕτοῦι ἤοᾶνϑῃ ἴποι αἰαϑὲ ἰοἰ βοηΐθησοο θ6 Ποδγα, 
Το δδγίῃ α͵9ο δαγοά, δηὰ ννὰβ 9{}}}, 
ϑ Βοη δου ἀϊάϑι ἀγῖβο ἴο άρο, Ο αοά, 
Το 8βδνὸ 8}} ἰῃς δ])οῖορα οὗ ἰμ6 ἰδηά. 

ΔΘ ΓΟ ἴἰῃ6 τυταῖὶὰ οὗ τηδηΐ Ὀγαίβοι ἢ ἰἢθ 6, 
ΤὨαο τγοϑίάπς οὗ τσ γαῖ Κοοροίῃ ἰδβεϊναὶ ἴο {π66. 

ἽΡᾺΥ νον ἴο δοβοόονδῇ,Ἐ γουγ αοά, 
Το ἴδε ἰογγῖθῖς Οπα ἰεῖ 84}} τουπα δρουὶ μἷπὶ Ὀτίηρ φ 8. 

9ῃς ἰδκοῖῃ αὐναγὶ ὑμς βριγιῖ οὗ ΡΓΙΏΘΘ68, 
Ἡς [5 τουτῖθ]α ἴἰο με Κίηρβ οὗ {με δδγίῃ. 

668 Ηετγε νϑ ἔθοὶ [ἢ 8 τυδυῖκθ, οχυϊδηὶ Μδοσδῦθδη βρίτίθ. ΤΏΘ Ρ8. ννὰ8 δνϊάθηιν πτὶ ἴδῃ 
Θίζον ἃ βίβῃδὶ) νἱοΐοτν. [ τὴδν ν6}} βανθ Ὀθϑηῃ (δα ἀοίοδι οὗ 86 Ὀοδδίίυ! Βυγίδηβ ὑπάογ [86 ὍΒγοΘ 
Κοηοτγα δα οὐ 6 υἱδί ἢ ποᾶγ ΕἸηπλδβυβ, τοοοσαθὰ ἰὴ 1 Μϑο. 41-21, Τλὲ αδ[ιϊεοίοα ἴῃ " ἀοϑογὶ 65 [6 ροῦ- 
δοουΐϊοα Ψ96ν})}8 ἱπ {πθ οαγὶν βίαμοβ οἵ ὑδῆο Μϑδοοβδῦθϑη βίγυμμίθ. ΤὨῸ ἰοχὶ οὗ (5 08. 888 βιβογοὰ 
εἴοδῦν; Ὀυΐὺ δογί αὶ! ούτογθ βανε ποῖ νον οὐδοιυτγοα 1ΐ9 Ὀοἰὰ νίχοτ δηὰ Βοροϑίιυϊ θβ8β. 

4765 Α Ἰαΐθ ἀδεϊκηδίίάοη οὗ Φογυβαίοα. Οἱ. ἄδη. 14:5, : : 
1764 ΤῊΪ8 η0 8 ονϊἀοηεν οοτγυρῦ, 88 ἴδ νατδπὺ τοδαϊησϑ δηὰ ἴδ 6 ̓δοὶς οἵ οοηβίϑίθῃον Ψἱτ ἢ 

ἐμ οοπίοχὺ ἱπαϊοαῖθ Τὴ ΗΘΌ. ταυβὲ ὯΘ οοττθοϊθὰ ψ ῦἢ [86 βἰὰ οἵ Τατγα.ν ΜΘ τοϑάβ, ζδαγίμὲ 
ἴοτ σἰοτίοια. ΟἿ. 1, 15, ψἤοτθ [86 Βᾶσηβ {{|6 ἰϑ υϑοὰ. Ἐχοείϊεπί, δα ἀοὰ ἰῃ [86 Η6Ὁ., 8 γοῦν ἀυθ 
ἴο 8 δοῦῦο ΏΟ Ν88 ἰγνίησ ἴο πηδῖζο ἴΠ6 τησϑηΐηρ οἶθαγ. . , 

,᾿ 4706 Οἷκ., ἐνεγίαδίΐπρ πιουπίαὶπθ. ΤῊΪδ τοδαϊης τδν Ὀ6 ογσίμαὶ Ὀθαῦ ἢ ΗδΌ. 5 οοῃβίβϑίθηϊ 
σὴ ἢ ἴὯ6 Ρἱοΐυτο οὗ Φϑβονδὴ 88 ἃ Ἰίοῃ ἀθένίηρ δηὰ βῃδιϊοτίηρ ὑἢθ τνεαροῦβ οὐ [βγβεὶ'Β ἴοθϑ δῃὰ 
Ἰεδβρίης ὕροῦ ἴδ βἰεορίημ Βοβῖβ, θνθὴ 88 ὕυάδβ, ἀδδοθηάίης ἔγοσα ὑῃ9 τηουῃίδίῃθ, διΐβοιθα τ 9 
ἀΒΒΟΒΡΡΟΠΩΝ ΒΤΙΔΠΒ ἰῃ [6 οατὶν στηογηίημ, 1 Μβο. 41:-51, 

8765 1. ε..ὄ Β8α Ὧο ἔἴτηθ ὕο τηβκθ δγτηϑά γϑϑίβίδῃοθ Ὀϑίοτο ἴον οσθ ουθγρουθγοα ὈΥ͂ ἴμι6 βθγοθ 
ὙΔΙΓΙΟΙΒ οἱ 70.488. 

1761 Ἡοϑβίογίης ἢ 6 οσοττυρὶ ΗδθΘΌ. ἰοχί. 7 
17619 ΤΏΘ πιραπίηα οἵ τΠ]8 νβ. ἰ8 μοὶ οἴοαγσ. ᾿γγαϊδ ο πιδπ ΤΑΔῚ τα δὶ ἢ ΒΠΑΙ ΠΝ ΣΤΉΘΗ, 

6., 86 ἰφοϊ Ὡς οὗ ἱπαϊαηδίίοη νυ ἢ ὑπο 7ενν8 (οἷς τοναγὰ δος ἔοαϑ. Το ὑγδαϊομδὶ ΗθΡ. ἰοχὶ 
(δ βοοοῃὰ 116 ΤΙ 8|Κ05 ἰἐτι16 βοῆϑο, δλαὶἐ ἰλοιι σίγα Ὡροὶ ἰδέ6. Α πἰἰχκὺ οδησο αἰνθδ ᾿ῃη9 δΌονο. 

κ 7611: 7ελοναΐ τᾶν Ὀδ 8 δβογῖ αὶ δαἀὐάϊοη. 
17612 830 6Ἰκ. δὰ ἴ,.ι. Ηδθρ., εὡμ οὔ“, ἴ. 6., οουγαρθ. 

{. 
οἱ 
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8690. οδονα ἢ  ΜΙρΏ ΤΠ οἰΐνογαηοο, ΡΒ. 124 

Ῥᾳ. 124 11 1 δα ποῖ θθθὴ δεβονδῃ γγο 858 οὐγϑ, ἰοὶ ἴβγϑοὶ ον 8807, 
{1 δα ποῖ Ὀδθὴ δοβονδῇ ψῆο γγχ8ἃ8 ΟὔγΓβ, ΘΠ ΤΘ ΣΟΒ6 ὉΡ δρδὶηβῖ 5; 
ΤΏ Θη ὑπο ν Πιδὰ βννδ ] οννθα ι.8 αἰϊνο, θη {μον ταὶ νν85 Κιηα]οα ἀραϊηβὶ 15, 
“ΤΏρη {πὸ νναΐοσβ δα ὀνογν ῃο] πηϑα υ8, ἰΠ6 βἴγεβδηι δα Ζ30η6 ΟΥ̓ΘΓ ΟἿΓΡ 8015. 

6Β]6588..ἃ ΡῈ δεβονβδῇ, ψῇο μδαίἢ ποῖ ρίνϑῃ 8 83 ἃ ὈΓΟΥ ἴο ἱδμοὶγ ἰθοίῃ. 
ἸΟυγ βουϊ 15 Ἔββϑοδρϑά 85 8 δἱγά ουἱ οὗ ἰῃ6 Βῆδγα οὗ {6 [ον οΓβ; 
Το βῆδγο νγ88 ὈγΌΚοη, δηα ψὰ ἱπάἀθοα ἢανο οβϑοδρϑα δἰϊνο. 
0 ΒΕΙρ ἰβ ἴῃ 86 πο οὗ δεονδῆ, δ κογ οὗ βοᾶνοη δηα θαγίῃ. 

8 70. Τπδηκορί νίηρ ἴοσς ἃ οίσση οὗ Ῥχγοθροσίγ, Ρβ. 126 

Ῥβ. 126 'ΝΒεοΩη Φεπονδὴ τγοβιογοϊ ἢ ργοβθρου ιν ἰο Ζίοη, 
ὟΥε δῖὸ |ἰἶκὸ ὑῃοβϑα ψῇο ᾶνα θθθῃ ἀγθϑιληζ. 
ΣΤΉΘΗ ͵ἰ8 οὐν του ἢ 6116] τ τ Ἰαυρπῖος, 
ἈΑπά ουὖν ἰοηβια τ βιησίηρ; 
ΤΒοη ὑπ6 ν 580 διιοηρ ἴδ6 ηδίϊοη9: 
“Φοβονδὰὴ δίῃ ἀοπο στγοδὶ ἐπίηρβ ἴον μοι. 
8.6" Παίῃ ἀοῃδ σγοϑδί ὑμ1η98 ἴου υ8; νὰ γε δά. 

“Ἡδϑΐθῃ οὺὗγ ργοβρογιίυ, Ο δεβονδῇ, 
Α5 {με βίγθδπιϑ 'π {86 δουϊῃ (οιυπέίγγυ.9 
Μδν ἴμον γγῆο 80} ἰῇ ἴθδγϑ ΓΘΆΡ ἰῇ 70Υ. 
1, ἰ τὰ ἢο σοοῖῃ ἔογῖ ἢ θορ ἢ Ρ, 
Βεοδγίης ἴῃ βοοά ἴοσ βουτᾷ, 
Οοἴς δρδῖη τ τ 71Ογ, Ὀγησίης 8 Βῃοανοϑ. 

871. Ἰοδονδ ἢ δ ὕποοαβίησ Οοοάύποβϑ, ΡΒ. 118 

Ῥδ. 118 10}} ρῖνε ὑΠδηκ9 υηΐο δεῃονβῇ, ἔογ ἢς ἰβ ροοά; 
Εογ 15 Κιπάπμοϑϑ ϑπάυγοίῃ ἔοόγονογ. 

8.69 Ηρτο νὟοό βανὸ δῃοΐδπον νἱνί ἃ, ὑγβοιίσα!ν ΟΠ ΟΙΩΡΟΙΆΣΥ Ρῥἱοΐυτο οὗ {δ βίσθῃυουθϑ Μδο- 
86 5 8η ὉΠΕΙΡ) Ὑ6Ὼ ἴον ἃ ὥσηθ ὑ86 79:8 βϑοιηϑά, ἐπάϑοά, ἴο Ὀθ εἰν πὰ ἂν ἈΒΌΓΟΥ ἴο [6 ἰδοίὰ οὗ ὑμοὶγ 
ϑϑίδβϑῃ ἴοϑϑ. 

τι 1244 Α Βογ 06 85 τερϑαίθα [Π6 ὑσοοθαΐης ᾿ἴπθ. 
8 70 [ἴῃ (815 Ρ8. γα βεδγ ἴῃ ᾿ἰδυρηῦοῦ δηὰ δΟηδᾺ οὗ 189 ὅοτσβ, θη ἐδ6 νἱοϊοτγῖ68 οἵ 7:58 ἑυτηοὰ 

ἴμ9 [146 οὗ Ὀγοβρϑγιν ὑοναγὰ Ζίοπ δὰ πβθη δἷἱ [9 μοαίμδθη νοῦ τοοορηϊκοά ἐμαὶ ἐμοὶν σοά 
Ββὰ νϑῦ]ν ἀοη6 στγοϑί ὑπίῃμβ ἴοτ δἱβ ρβορίθι ΤᾺ βοοομὰ βίδηξα ἱμαάϊοδίθβ ἰμδὲ, 85 ἀυσίης (ἢ ΘΑΥΪν 
γΘΔΓ8 οἱ (89 Μ {8 οτίβὶβ δὰ ποὺ δος γοῖν ραϑδβοὰ. 

512632 ΗΘ. τοροϑαίβ «]ελοναΐ. 
91264 1. 6., ΨΏ6γΘ ἴδ6 ᾿ἰδπὰ 5 ραγοῃμοὰ βδηὰ ἴῃ ποϑὰ οὗ ψβῦϑσ. 
671 ΤῊΪδ ἰβ ομθ οὗ [86 τηοθῇ τηβ᾽θδίίο οὗ 81} [μ6 ᾿ἰτυσχῖοα} ρ68. 

δηά τὴν 8016 σοτητηθηίϑίοτβ αν Ὀθθη ἱποϊϊποὰ 
οἵ αἰϊετιιδίίηρ βίσορῃθ διηὰ δηϊϑίγορμθ ἰῃ ἴδο τηουἢ οὗ ἃ Βοϊοίδὺ δῃὰ ἃ οβογὰβ οὐ ἔνο αἰδίϊηος 
ὁδόσγιθοθ. Τὶ (Ὠ8 8 ἴτυθ οὗ [86 ρῥγοοθϑβίοῃμδαὶ ἰμδαὶ Ὀδχὶπθ στ 9 οδῃποὶ δ6 ἀουδίοα. ΤῊΘ 
Βύθσασν ϑύσυοίατγθ οἱ 86 βγεῖ Ῥασῖ, βούγανοῦ, ΔΡΌΘδΓΒ ἴο Ὀ6 δἰτπαρίθσ. 88. 1-4 δτὸ 8 68}}] [0 Ῥγαὶθθ 
δθδονδῃ. ΕἾἶγθί (η6 δηϊίγθ ἡϑίίοη, ἔμθη ἰῃ9 πη: δια ἰαϑὶ οἱ 811 0ῃ}6 Δβϑθσῃ Ὁ]οα Ἰογβῃΐ ΡΟ Β 8 ΓΘ 
Θχῆο ἴο οΐῃ ἰῃ Ὅη6 Ἀντὴῃ οὗ ὑγαίϑθ δηά ὑγυσαρῃ ΜΘ ἢ (οἰϊοννβ, 5:18, ὙΠὨΘ βροκοδιωδῃ ἴῃ 13. 
ΤΟΑΒΥ ὍΘ [89 ΠΙρἢ Ῥῥτγίθδι οὐ τῶογθ ργορϑοϊν {86 αἰτγθοῖογ οὗ {86 ὑδυπιρὶα βἰηρθοιθ. ΤΏθη 6 Δεθοιη δ] θά 
Ῥϑορὶς ουἱϊδίαα ὑῃθ ὕθιωρ]θ μκαῦδθβ )οἷη γ᾽ ὑμ6 ᾿τίθϑιϑ τ] ἴῃ 8. βοῆς οὗ παίΐοπδὶ ὑπδηκερί νίης 
1 ὙΒΊΟΒ [86 ὨΔΌζοΟΩ, 83 1Ώ ΣΊΒῺΥ ΟἾΏΘΙ 088., Βροδ 5 οοἸ]ο νοιν. [Ι͂ἢ 180 ῥγοοθδδίομδὶ τοὶ 
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[08 υπἱὴν Βδ88 Ῥθϑῃ αυεσϑιϊοηοά 
ἴο ἰπίογργοῖ {86 τρουγγίηρς Γοΐγα 8 68 ονϊάθῆοθ 

Ῥτοο- 
Ῥοσὶν 



΄ 68ο- 

Δδίπὲν Ἵ 
διὰ 

)2685 ἴο 
ἀοἰἶνογ 

ΤΗΑΝΚΒΟΙΨΥΙΝΟῈ ΕῸΒ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕΒ 

11.οἴ {μ6 Ὠοιι86 οἷν 1βγϑοὶ 58 }Ὺ: 
“Η!5 Κἰπάῃοβϑβ οπάυγοιϊ ἔοσγενοσ.ἢ 
οἱ ἴΠ6 Βοιιβα οὗ Αδοῃ ἢονν 880: 
“ἰδ Κιἰπάποϑθ δπαπυγοίῃ ἔογανογ. 
41εἰ ἴ[Ποβ86 ψῆο ἴοδν δεοῃονδῇ 880: 
Ἢ! Κιἰπάπμθβϑϑ οπά υγοῖῃ ἰογανοσ. 

ὑΟυὶ οἵ τὴν ἀϊϑίγεβα 1 οδ] θα προ δοβονδα; 
Φοθονδὴ βδηϑνογοα πιθ ἴῃ 8 ἰαγρα ρῥΪδοθ. 
Δ] Βονδῇ ἰ5 ἴοσ πιο: 1 ἴδδγ ποῖ. 
δὶ ἰβ ἔβοσε {μδῖ πλθῃ Ἵϑῃ 40 ἴο της ἢ 
ἸΦοΒον δὴ 15 ἴοσ πι|6 διλοης ἰμο86 0 Παρ πη6,5 
Ι[, ἱμογοίογο, ἔδοθ ἰῃοβθ ψῆο ἢδῖδ τη. 
811 15 θεϊζον ἴο ἰδ κε γεΐιρε πὰ δομβονδὰ 
ΤἬδη 11 8 ἴο ρυὶ δ! ἢ ἴῃ τηδῃ. 
10 15 Ρεοϊΐογ ἴο ἰδΚα γοΐίυσε ἰῃ Φοβονδὴ 
ΤΏδη 1ἰ 18 ἴο ρΡυῖ ἔτ ἴῃ Ργίμοαβ. 

1041} πδίϊοῃβ οπσοοιηραββθα τὴς δρουΐϊ; 
πῃ ἴδ πᾶπιὸ οὗ Φοπονδὴ 1 ψ}}} οἰγουτηοϊβοῦ ὑμ6λ. 

ἸΨΓΉΘΥ ΘΠΟΟΙΡδ586 4 πα δροιΐ; ἴΠ6 } δῃησοομπιηραββοα τλ6; 
[η 86 ἤδηῆλο οὗ δεβονβδὴ 1 νν}}} οἰγουτηοῖβα ὑΠ6πΠ]. 

ἸΣΤΉΟΥν ΘῃΟΟΙΡΘ5356α τ16 ἃ8 "665 4ο ψ8χ;" 
Γη ἴμ6 πδηηθ οἱ δεῆονδὴ  ψι}} οἰγουπιοῖβο ὑΠ6Π|.Ὁ 

ἸΣΤΉΟΥ 80 ἰῃγιῖ δ πὸ ἰγυβὲ ἰμδὶ 1 τὶ [4}}}ὉῈ 
Βυὶ δεβονδὴ μοὶ ρϑὰ πιθ. 

ἴῃ 19 (ΓΠ6 το ρ ΘΓ ουὐδὶθ {π6 Ἰοτηρίὶθ χαῖθβ δ ἄγοβϑ [86 1,ουΐΐδβ οὐ [86 ῥγίθβδίὶδ, ἢ τορὶν ἰπ ΘΔΟᾺ 
Βυσοοοαΐϊης οουρίοῦ. Τῃθ αββοιη δὰ ννογβῃΐρρογθ βρϑαὶς οοἰ θοϊίνο! ν, 88 ἰὼ πὸ ἔγβι ραγῦ οἵ (88 ρ8., 
Ὑ8116 ὑμ6 ῥγίοϑίϑ οὐ [ον 68 ϑάάγθαβ [ἤθη ἴῃ [6 οἰ γα!. [Ιἢ σοποϊυδίοῃ, 79, 4} λοίῃ ἴῃ ὑπ τοΐγαίῃ. 

Τα πιδγίὶαὶ δ᾿ ἐδ [86 ἰαίοι ἀρ βλι ἀ γιὰ οὗ 186 υτηραὶ οὐδθ5 οὗ νυν υἱοὶ ἐμ βο- 8] ]οὰ βοὴρ οὗ 
ὈυΘΌΟΣΔὮῈ ἴῃ Φυάκᾳ. ὃ 18 α οἰαδϑῖο Ἄοχϑτηρὶθ. ἴΐ ροδβὶ οἷν οι θοα 65 ρϑββακοβ ἀγαννῃ ἔγοτῃ οἱ δῦ να υ-θοΏ 5. 
Ψεβ. 19:18 ο δα γὶν γεῆθοὶβ [ῃ6 ὑψαγ κα ϑρέτί οὗ {πὸ Μβοοβῦθδη δᾷ46. [ὑ δοουπαβ ἴω νἱνἰὰ τοΐϑγθῃοοβ 
ἴο 186 ἀοῖκ:}9 οἱ τὴ6 ΔίΔΟοσΆΡ θη δἰγασχίθ, ἐδ. σ., Αἰ νιαϊξίοηϑ ἐποοπιραδὲ τῖὸ αδοιί. ΙὩ τοῖν αἶδα8- 
ἴγουβ ποχοι δίϊουδ τυ ἢ βυοἢ ρογβαϊοιϑ κἰησθ 85 Αμϊόοοθυ9 ΕἸ ρμϑηοθ ὕπον δὰ Ἰοαγηθα ἰδ6 ἰθβϑοῦ 
δαὶ ἐξ ἐδ δοίἑοτ ἰο ίαζο τοίιερε ἵπι .] δλοναλ ἱλαπ ἰο 1) αὐ ἴῃ ρρέποο,. ἙΕννϊάθηῖ)ν (9 08. νΜ88 ττι θη 
αἴλον ἃ β'χηβὶ νϊοΐοῦν. . 5, ΤῊ 88 ἴῃ ὈΓΟΌΔΟΌΙ ν Φι6.55᾽8 νἱοΐοτν ονοῦ Νίοδβδῃογ, δηα {8 
- ταν Ψ6}} ἤδνα Ὀδθη υυχι6 ἴο Ὀ6 βυης ἰπ οοἰογαϊίης ΝΙοδποῖ δ ἀν. Αοοογαΐος ἴο 1 Μϑο. 

48, 4. [Π.6 ὈΘΟΌΪΟ τοοϊοοα εἰν δπὰ Κερί (δύ ἀδν 85 5 ἀδν οἱ κτοαὶ ρ᾽δάποδθ. Ὑμον αἷδο δηβοιβα 
8 οταϊμβηοοῦ ἴοῦ ἴη6 γοϑιὶν οοἰοταίίοη οὗ 1ηἰ8 ἀδν, ἰδ6 τηϊτίδοηιῃ ἄν οἵ Αὐἀκδσγ. Ἦΐ8 Ρ8. νοΐοϑϑ 
186 δροῃίήδβηθουβ ουδδιγθὶ ὉΠ δὺ γοϑυ! θὰ ἔτοιλ (ἢ6 τοἰαχϑιίοη οὗ ἐμ ὑδηβίοη οἵ {89 δαγτὶν Μδοοβθθδῃ 
Βίγυκαϊο. [Ὁ οοῃίαίῃβ αυοίβί Ο.Ὰ ἰγοτὰ την δασίϊου ρ85.. ὙῈ6 ἰδαγβὸ ἰἰϊαγαίοαὶ οἰθταθηὺ ἐπαϊοαῦοθ 
τ΄ δῦ ᾽τὖ ἰδ ἰηίοπαθὰ ἴο Ὀ6 υϑϑὰ 'π ἃ ρου ὶΐο ϑογνίοθ. [18 ὀὁχοθοάϊησὶν Ῥγοῦβ]θ, ὑμβαγοίοτθ, ὑμδὲ ἰὺ ἐβ 
Ἡτιιῖθη ἴἰο 6 υϑοὰ ἰῷ οοἰογαίίης Νίοδμοτ'β ἀν. [Ὁ 18 ἰηϊδγαβίίης ἴο ποῖθ ὑῃδῦ ὅπ6 βγϑῦ Ῥϑγβοῦ 
Βἰηαυΐαῦ 189 σοηϑίβηςί ν υϑοὰ ἰο Οχρτϑθϑ ἴμ6 οοἰϊοοιϊνα δουχῃς οἱ ἴδ Θοταπλυηϊν. 

Ρ1181 ὅο ΟΙς. ΗθοῦΌ. οπιϊὶδ “6 οὗ, 83 ἴδ) 6 πηοῖγο ΓΘΟΌΪΓΘΑ, ᾿ 
4118 Α οομάδηθεα βίβδίδπιοηῖϊ ἰπιρὶ νἱησ ὑμ6 ν Ὁ 86ὲ πδ6. ΤΏΘ ἤκσυτο 8 τ106 δ 6519 οὗ τ δὲ 

πκει πος Όν ἴδο δγϑί τωθιῦθογ οὗ [86 οουρίεῖ, ἑ. 6., ἃ ΠΒΙΤΟῪ Οἷἶδοθ.Ό. Τα ἰΐμα ἰβ δὴ θόοδο οἱ 18,1 
ἦε ὁγνοιιρλί πιε [οτίλ πο α ἰαγρα Ῥίασε. 

τ11}5 ΤῸ νϑ. 15 αυοϊδα ἔτοιιμ 5611. 
4118 ΑὮ Θ08ο οἱ 54}. 7, Τδθ γοϑῦ τηθϑη, [1Ὁ., ἰοοῖ, ἱ. 6., 5850 πα βδηρα δηὰ ὑγίυσωρ ῃ8ηΌ. 
4118:90 ΤΉ 8 106 ᾿ἰἴ6ΓᾺ] τηραπάης οὗ 6 ΗοΌ. δηὰ οοῦ Ὠᾶ5 ἴο ἴδ6 υβᾶρθ οὗ ἴδ6 Μβο- 

ΟΔΌΘΔΙ ἰοβοτβ. Το Ταἀυπηρβηβ, ἔος οχϑιιρίθ, οτο αἰ ξοα δηα οἰσουτηςίδοα Ὁν Φοβὴ Ἡντοδαυϑ 
δῇ [856 ροϊπὶ οἱ ἴῃ πνοτάὰ. Οὐδογυνδα [Π6 ἑοχὶ πιυδὲ Ὀ6 τον ϑοὰ ἴο τοϑδαᾶ, οαμϑε ἐλέπι ἰο [αἱὶ. 

1181 ὅο ακ. ἨἩρῦ., ἐδλέεν αγὸ γχιενοποὰ αὐ ἥτε οἿ ἰλογβ. ΤὨΪΒ γαϑίκοα ὯὩ0 686 δηὰ ἐδ ονὶ- 
ἀσμον ἀυδ ἴο 8 βογῖ δα] ταϊβίβιϑ δῃὰ δα αϊιίοη. 

'Ψ11812 ΤῊΙΪΒ ποιγτγίης νϑ. οἱ ἢ9 ΑΥ 88 οῃδηϊθα Όν ὑμ6 Ῥτγοίοδίϑδῃς Ὁ δὺ 86 Ὀδιῖο οὗ 
Οουΐϊτγεδ 865 {πον δανδηοοα ἴο ἴπο ἔγαν. 

ν]11815 ΗδΡ., λοις ἀὐάλδί ἰδγιμῖ πιδ δον ἰλαὶ 1 πιῖσὴξ 1αἱ}, ταλῖζοβθ Ὧὸ βεῶϑθὸ. Τὸ Οἷς. ϑυρπαοϑὶϑ 
ἐμδῖ (0.6 δρονϑ γοδαΐϊῃρς γοργοϑοηΐβ ἰμ6 ογἰκὶπδ) ἰοχὶ. 
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1.7] Ββονϑὴ 18 ΠΥ ϑἰσοησίι δηὰ βοηΐ,, 
Αμπὰ με δῖ! Ὀθοοτα ΤΩ ἀοἰ νογβηοθ. 

16} γι! ογ65 οὗ νἹοΐουγυ" διὸ ἴῃ {πὸ ἰδηΐϑ οὗ ἴΠ6 γἰσῃίοουδ: δον οἵ 
“Το τγἰρῃὶ μβαπά οἵ δεμβονδὰ ἀοεὶμ νη ]γ. ὐυεὲν 

57}:6 τἰσμὲ Βαπὰ οὗ δεμονδὶ ἰ8 Ἵχαϊ οα, 
ΤΈο τἰσιὶ μαηὰ οἵ δεβονδῇ ἀοοίλ να] δηῖν. 

17 5}}4}} ποὶ αἷο, Ὀυϊ 1 58}8}]} ᾿ἷνο, 
Αμπὰ ἀξδοῖαγε ἰδο ἀθοά5 οὗ Φεβονδῆ. 
ἹΊΘΒον ἢ Βα ομδϑίθπθα τη6 ΒΟΓΕΙΥ, 
Βυϊῖ Βε Βδίἢ ποὶ φίνϑῃ της οὐὸσ ἴο ἀθδίὶ. 

ΡΒΟΓΕΘΘΙΟΝΑΙ͂, 

Ἡγογβλίρροτσε: 
ἸΌρδϑῃ ἴο τη6 ἴπα σαῖο8 οἱ γριϊθουβη655;" 
Ι ν}}} ομἴοσ ᾿πῖο ὑπο ἴο χῖνο ὑμδηκβ ἰο δεβονδῆ. 

]ουΐο8: 
2015 8 {π6 σαῖο οὗ Φοβονδὰ; 
Το στ ρῃΐθοιιβ ΣΏΔΥ δηΐοῦ ἰπΐο 1. 

Ἡγογβδλίρροτσε: 
3} ψ}}} σῖνε {Π8η}κ9 ἕο ἴπθ6; ἴος ἴβου παϑὶ δηβοσεα Ὠ16, 
Αμὰ αγὶ θθοοσηθ τὴν δἰ νογϑηοο. 

Ἰουϊίοδ: 
ΤΉ βίοῃα ψ δῖ ὰ {μ6 Ὀυ] ἀ6γβ γο)οοϊοαδ 
Ηλι Ὀδοοπια ἰἢα οἰϊοῖ σογῃογϑίοῃρ. 

Ἡγογδλίρρογϑδ: 
9 ΤῊ:95 15 δοβονδ ἢ 5 ἀοϊηρ; 
Τὶ 15 Ἰμάἀθθα σλδγνο!]ουβ ἴῃ ΟΌΓ ΟΥ68. 

]ουϊίοε: 
ἩΤῊ5 ἰ5 {π6 ἀδν σι ῖσ ἢ δοβονδὴ δῖ τδάς; 
Ιἴ υβ Ἔχυϊὶ δηὰ ᾿ὲ μἰδα :ῃ 1. 

Ἡγογδδίρροτγδ: 
50 πον, Φεμβονδῆ, σγαπὶ νἱοΐογυ:; 
Ο πον, Φεβονβϑῖὶι, β6πηα ργοβροσὶίυ. 

]ουϊίοε: 
3268] 65964Ὁ θ6 6 ψ8ο δηϊογοῖῃ ἰη ἴδ6 παηα οὗ δεμονδῇ; 
Ὗγε ἢᾶνε Ὀ]6886α γου ἴγοπι ἔπ ἢουϑα οὗ Φεβονϑδῇ." 

χ118:4 Α γουιϊηίθοθῃσα οὗ Εχ. 162. Ῥοδαὶ οἷν ἰδθ οουρὶοί ἰδ δοοοηιδσν. 
7118: Τὶ ς., ἐλ6 νοΐος ο7 ταλοϊοὶπρ απα υἱοίοτῳ. 
511819 Υ͵ὁ 6., (ὴὩὨ6 χαῖθβ ὑβαὺ ορϑῆ ἔοσ ἴδ τἱσῃίθουβ. ΟἿ. ΨΚ. 

,᾿ 411853 ΤΒο βσυγθο γείοτβ ἰο Ζίοῃ, ψιλοῖ, 88 ἴῃ 18. 289, ἰδ (80 οἰΐοί οοσῃϑγ.δίοῃθ. 10 Το» 
ταῦθ ἀοδοσὶ 68 (86 εν σοὺ ογυβαϑα, θα ίοτγοα, δηὰ τγοὐθοῦθα ὉΥ 81} ὑϑορῖοβθ ἀπο ὑμ9 

ἘΙΠΙΕΙΟΟ τεδίογοα ἰΐ ἴο 8 ροβίζίοῃ οἵ Ὠοποσ βῃὰ ἱτηρογίδῃσθ. 
1153 1. 8., κτβὶ ἷβ ἔβυο 88 ἴῃ (80 ῥγίθδιϊν Ὀ]εβδίης οὗ Νυ. 65, 
91185 Ψ5. Τ ἷ8 δυο οοτταρί. διῶν τοοοηδίτυσίοην δανθ ὈΘΟΏ ἰοὰ. Ῥοδεὶδῖν 

8ο νοτῦ ἰΒ ἰο ὈΘ τοδα, 85 ἰῃ 1 Καβ. 2014, δεσίη, ἐλε ἀαποε ιοὐϊῶ δγαπεδθα αὐεπ ἴο αἰίαν, εὐέη ἰο ἐδλθ 
λογηδ οΠ ἰλὰ αἰἰαν. Ἰγοαίλο ἰλδ 7εδίαὶ πιαγολ υυὐἱξὰλ δταποΐδδ Ο7 πιμτίδ6. ἙτοΙΩ δ δοδίοαν οἵ ἐδ9 

16] 



δ 
δοῖϑ οὗ 
᾽υαρ- 
τηθοῦ 

ΤΗΑΝΚΡΒΟΙΥΙΝΟ ΕῸΒ ΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΙΓΝΕΒΑΝΟΕΞ 

Ἡογδηΐζρροτδ: 
5Τῆηοιυ δγὶ ἣν αοά, δη4 1 ν}}} σῖνα ἐμὴ 8 ἴἰο ἴμθο; 
Τδου δὶ τὰν ἀοα, 1 ν}}} Ἔχαὶὶ ὑμθο. 

]ευϊΐο8: 
390} σῖνα [858 ἴο δεῃονδῃ; ἴογ ἢδ 8 σοοά, 
Ἐὸν ἷ8 Ἰον:ηρ κ᾽ ἡπ658 Θμἀαγοίῃ ἔογανεγ. 

Ιν 

ΤΗΑΝΆΚΒΟΙΥΙ͂ΝΟ ἘῸΒ ΦΕΒΕΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤΗΒ ΤΕΜΡΙΕ, 

85. 48, 84, 87 

872. Τδο Βοαυΐγ δηᾶ ΟἸΟΙΥ οὗ 1 μονδ ἢ" Οἰΐγ, ΡΒ. 48 

Ῥβ. 48 Ἰστγοδὶ δηά Ηἰρῆν ἴο θὲ ῥγαϊϑϑά 15 ἰδ οἰΐν οἱ ουὐγ ἀοά," 
Η!5 ΠΟΙ͂Υ πιουπὶ ἰ8Β Ξρεδυϊυϊ ἴῃ βιζυδἰϊοη, ὑἰῃ6 710. οὗ {πῸ τ οἷς φαγὶ; 
Μουμπὶ Ζίομ, οῃ ἰδ6 πογίβογῃ βἰορϑβ," Ιΐ 15 ἃ τουδὶ οἰΐγ."5 

δ) μονδῇ 18 ταν τι ΒΓ οἰΐ864619, 6 15 ΚΟ 88 ἃ βίγοηρ γεΐυρο; 
4ΕἘὸς Ῥεδοϊά, ἴῃς Κιησ8 8.556 016, ὑΠ6Ὺ ρΡ855 ὈΥ ἰοσεῖμου. 
ΒΘ μον ἰοοκοα ον ψεΈΓα διηδζοα δηα ἴσου ίοα, ὑπο ν θα ἴῃ δίδστιη; 
ΤΟΙ] 561Ζεα ἔῃοπὶ ἔπογο, τυ ἱης 88 ἃ οσηδη ἴῃ ἰγᾶνϑ!!, 
ἸᾺ5 ψΒ6η5 8η οαϑὶ ψὶπὰ Ὀγοαῖκ8 ἴΠ6 5}108 οὗ ΤΑΥΒἢ ἰ8ἢ. 
8Α5 ψὸ ἢδνο πεδΊά, 830 γα ἔδνο β6θὴ ἴῃ ἴδπο οἱΐν οὗ Φοβονδὴ οὗ μοϑίϑ- 
Φεδονδὰ δῖ οβιδὈ 9Πῃ6α 1 ἴογονοῦ δηα ὄνοσγ. 

γε τηραϊαϊο, Ο δεμονδῆ, οὐ ἴῃ ν ζοοάῃ685 'ῃ ἴδε πϊάϑὶ οὗ {πῃ γ ἴθρῖε; 
10Ὰ.5 8 1 γ παπλθ," Ο δεβονδῇ, 80 15 1ῃγ ῥγϑὶβεὶ ἰο ἴῃς οπάβ οὗ ἴῃ οαγίῃ; 
ΤῊν γἰσῃῖϊ Ππδηὰ 15 ἔυ}} οὗ τἱσϊθουβηθββ, ἸΜουπὶ Ζίοη γο)οϊςοί; 
ΤὮΟ ἀδυσῃίοιβ οὗ δυάδα οχυϊὶ Ὀδοδιιβο οὗ ἰλϊπὸ δοίβ οἵ }υδσιηηεηϊ. 

Ῥτοοοάϊης δίδη 88 ΜῈ οχρθοῦ ἤογ 8 αἀἶγθοοῖ δάάγοθβ ὑο ϑεβονδῇ, 88 ἰπ 1.5, ΤῊΪ8 ἰ5 ἰουπὰ ἰη 33. 
Βαίθνον ὍΘ 1ῃ6 οχϑβοῖῦ τηϑδηΐηρ οἱ 270, ἰὺ 15 ονϊἀοπεν 8 ὑγοθο ᾿ἰυτγαὶοαὶ αἰγοοίίου ἐμαὺ ἢ85 ὑγοῦὈ- 

ΒΌΪν οτορὺ ἰπΐο ἴδ ἰοχὶ ἔτοην τῆς ΤΑΔΣΏ. ΤΠο ἢγδι μαζὶ οἵ Τ7, ἕλοι ατί Οοἀ απὰ ἣε σίνείν, 8 ἰἱρλὶ, 
19 ὐ το πωμοωί ἴον ἰξ ἰθ Ἰοοθαῖν οοπποοίθα τὶ 1.8 δοηςοχί. 

, 872 6. 88 οἰδαγὶν ψτιυὑθῃ αἰΐον (86 του αΐπα οἱ 76 γα 16 πλ᾿ 8 τγ 115 υπάθτ [86 Ἰοδάογ- 
δίῃ οἱ ΝεΒοπδῃ. [Ὁ τὴϑν ΜῈ}} νοῖσθ [πὸ ὑγίἀθ δῃὰ οχυϊδάοῃ οἵ (86 θυ δὲ οοσηγαυπὶον δἰῦογ 
ἐμ18 ννοσγῖς ν88 οοστηρϊοίδα. 

8481 ΗρΌΡ., στοαὶ ἰ8 “οηοναδ . .. ἴπ ἰδλὲ εἰν οΥ̓ οὐ Οοα. Βυὶ Ψολοναΐ ἰΒ ον ἀοηὐἷν δὴ δααϊ- 
(οη Ἰαΐδν ἤδη 1886 ψόοσκ οὗ [86 οαἀϊίον οὗ [8656 ὑ88., γγῇο βὺ βύθιωβδ ο8}}ν ομδησθα [86 πϑῖλθ οἵ ἤϑβονδῃ 
ἴο ΕΙοδῖα (604). ΤΒ6 ρῥγοδϑηῖ Ηθῦ. τοϑδάϊηρ 18 αδἷδο ἱποοπδίδίθηῦ 11 0ὉΠ6 οορίοχί, υὐ ἢ ὍΠ|6 τηδὺ- 
τοδὶ βιγυαοίατο οὗ [88 Ἰΐηο, δῃὰ πὴ [86 κϑῆθγαὶ ἔθοϊης οἵ ἴ86 ρ8. Ῥγορδοὶν ἴδ ἰαύθ βοτῖθε ψῆο 
ϑαοα 818 νοτὰ 8180 δ ἀθαὰ 186 ὑγοροβίου ἐπ Ὀθίογο ὑπ οἱέν 07) “ ἐλοναλ ἴῃ ογάϑγ ἴο σβδικθ (86 1ἴπθ 
ἱη16}}} 016. Ἡοδιηονίηρ ὑμ686 Ἰδίος βααἱείοηβ, ἐμ τηοδηΐηρς οὗ 186 08. ἰ8 οἶοδγ. 

0482 1. ε., [86 (θηρία Ἀ1]}} νυν οῖι δίορθϑ ἴο 188 ποτ. 
9431 ΤῊΘ ὑδι18] τοδαϊηρ ἰβ, ἐλε οἵΐν ο7 ἰδὲ στοαὶ κίπρ. Βαϊ ἰδθ ἔο!]ονίης ᾿ἰπ6 τα υΐγοβ ἃ νοτὺ 

ἴο οοτηρίοῖθ {89 ἱβουσμῦ δπὰ τμοῖγο. οϑάϊης 186 ᾿ἰαδὲ πογὰ οἱ 88 ρὑγοοθαάϊΐης ἰἰθθ ἔπ βοῖνϑδ 
{86 ὕτνο οἵ ἵλγϑθο αἀἰβιϊμοῦ ὑργοῦ πὶ ργοϑδηῦθα Ὁν ὑμ6 σοηΐοχί. 

4482 Ἡρδίοτγίης ἴΠπ6 ΟΥΒαἾΏΑ] .) ὁλοναῖ, νυν Ὠἰσἢ ννὰδ ἀφυν θῖν ὃν 8 ᾿Ἰδίογ ϑδϑοτὶδο ἴο ΕἸολίπι. 
᾿͵ Φ481] ΗδΌ. ἐπ. Βυΐ (Π6 δρονο τεβαάϊηρ ἰ8 ἐἀΡΟΌΓΑΙ Υ σογίδίη Μ88. δηᾶ ἴΠθ οοηϊοχί. 

[485 ΤΏ ἰοχὶ 18 ονϊἀθηςν Βογο οοσσυρὶ. 6Ό. δα8 189 σοροιἰουβ ργαϑθ ἐπὶ ἐλ εἰν ο7 
οα. 
ε4881 ΤῊΘ ΗδΌ. μ68 ὑμ90 τνοσὰ δοίαῦλ. ῬοδδΌΪν ὑ}}18 σοργοϑθηίδ αὶ δἰτηΐϊας ΗθΌ. τνοτὰ στωδϑδηΐης 

δΌΔΥ, Β0 οογηρίοἰΐης ὑπ 6 τηοίτοαὶ δίγιοίυγο οὗ {86 ᾿ἰθ υἱτἢ ἰδ ὀχργοδαίοη 7ογθῦοῦ αλλ ΘΌΘΤ. 
Β4810 Ηργδ, 88 ϑβανο τ ἴῃ ἴη6 Ο.Τ',, παηια βίη 8 ἴοτ ολαγ : 
(4810 5᾽,) συγ οοττοοίίης ἴ(λ6 ΗΘΌ. ἰᾷ δοοογάβηοθ τλίδ οοσίδίη ΜΗ83. 
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ΒΕΑΤΥ ΑΝῸ ΟἸΟΒΥ ΟΕ ΖΕΗΟΥΔΗ ΟΙΤῪΥ 

Ό ΑΚ δρουὶϊ Ζίου δηὰ δησοίγοϊο μοῦ, σουηὶ Π6Ρ ἴον ΓΒ, 
ἸΣΓΑΥΚ γὰ 6 }} μοῦ θυ γκβ,: αἰ. συ βῃΣ ΠΟΙ οἰϊδ66]5, 
Ταδὶ γα τδὺ [6]} ἰἰ ἰο {86 σοπογαίίοη ἐμὲ 15 ἰο ο ον, 

᾿ΤΗδὶ βυςὶ 15 δοβονδῇ οὖῦ οὐ ἴογονοσς δὰ δνογ. 

8 78. Α 7ον δα ἘΣ σεὶπλ5 Αρρτγθοϊαιϊοι οὗ 6 Τουιρῖθ Τ  ογβμίρ, ΡΒ. 84 

Ῥβ. 84 ἸΗῆῆην Ρεϊονεοά δγὸ τ ν ἱδθογηβδοὶθβ, Ο δεβονδὴ οὗ μοβὶβ' 
ΜΚ ουΪ] Ἰοῃροῖι, γε, [αἰπιοίῃ, ἴοσ {86 οουγὶβ οὗ δοβονδὰ; 
Μὺ Βεοδγῖ δπὰ τὴν βοβὴ ογΥῪ οι ἴον ἴδ ᾿ἰνίης αοα. 
ον 86 Βράγσονπ ἀοίὴ Βηά Ποῖ Βοιι86, 
Απά ἴδ6 βϑύσϑι ον ἃ ποϑὶ ἴοσ Πουβοὶΐ, τ ΠΟΓΟ 886 ΠΊΔῪ ἰδ ΠΟΙ γΟΌΠΖ, 
Ενεϑα [πὸ αἰΐαγθ, Ο Φεβονδὴ οὗ μοβίβ, ἢν Κιηρ δπὰ τῶν ἀοα. 
ἬδρΡΡΥυ ἴδον ψ8ο ἀν }} ἴῃ ἰἢν Βουδοθ, σο σου 08 }}γ}5 Ργαΐβο ἰμ6α! 

Ἤδβρρν ἰ8 ἐμ τὔϑῃ νοβα βίγεηρίῃ ἰ5 ἴῃ ἴμ66, 'ῃ  Βοθ6 Ἠδασὶ δ ἰδ ΒἸρἢ- 
ψγΆγ89 [ἴο ΖΙοη]Ϊ. 

δΡαβϑίηρ ἱβγουρῃ ἰῃ6 νϑιον οὗ τυθορίηρρ Βα τη οὶ 1ἴ ἃ ρἷδος οὗ Βρεη,5; 
Υδ88 [1 5 85 1 ἰδ δδυὶν τίη σονογϑὰ 1 τ ἢ Ὁ] ββ! 55." 
Ἧς" μοοί ἔγοιιῃ βίγοησίἢ ἴο βιγεησίῃ;" Βα δρρϑδαγεὶῃ Ὀεοΐοσε σοάα. 

Ιη Ζιοη, ὃ Φοβονδῇ, αοά οἵ Ποβῖ8, ἤθΆγ ΓῚΥ ὈΓΆΥΕΓ; 
αἰνο οαγ, Ο ἀοά οἵ δοοθῦ; ϑίδοι δεῖ οὖγῦ 5816 14:5 

48: ΚΕ εἶα ΜΟγ τον βίης [86 ΗΘΌ. πῃ δοοογάβδησθ Ὁ {86 ἀοιμασπβ οἱ ἰδ9 οοπίοχὲ δά 
δοοοσαϊης ἴο 86 

Κ48:12 Τὴ, 58! δείισεεσθα. ΤῊΘ οχβοὺ τηοϑδηΐης οὗ [ὴ6 νοτῦ, Βονονοῦ, ἰ8 ποῖ οογίδὶῃ. 
148: ΤΏ6 ἩοΌῦ. δὐἰβ 1ὲ ἐδ λε οὧδο ἰοαάείὴ, υἱὲ ἰο ἀδαίλ, Ὀὰὺ ἐλ ΟΚ. οὔ [86 νοῦ, απὰ τὴ9 ᾿ννοσάδ 

ἰγδηδίδιθα ὑπο ἀδαίδλ δτθ ὑγοῦβοϊν δ ραγὺ οἵ (88 τηυδβίοαὶ ἀϊγθοζου τ βίο ἢ οὔ αἰ παν βιοοά δὲ 189 
Ῥοσίπηίΐηα οὗ {π6 ἔο]]ονίης ἰγῳ 

, 878 ΤΒΘ οσὶ]θ ἴθ ἰη {δθ Ὀ80 υπὰ δηα ἴδο τοαιογοά οἷν δὰ ἰδγαρῖθ ἴῃ ὑμ6 ἰογοστουηά οὗ 
{μπ|8 ῃ5. Ὑα ροϊηῦ οἱ νίονν 8 ον]άθπον ἰμδὶ οὗ 8 ΡῥἰἸατίτα τ μὸ τοϑὰθ 8 ἰθηα δηα δγάυουβ ἰουτῖ- 
ὯΘΥ ὕ0 ΨΟΓΒΏΙΡ δὖ 188 ἴδωρίθ. ὙΟσβδὶρ ἔοσ Εἰπὶ 15 ποῦ 8 ἀυΐν Ὀυΐ 8 ἰγβαπβοοπαθηῦ ργίνιιθβθ. Ηἱΐπβ 
τρΙ πε 8 ποῦ ογυβδοα Ὀν 106 Ὀυτάδηθ ἱπηροθοαὰ ὃν ἴδ ἰαῖον 7 δὴ ἰδνν ΠΟΥ ὉΚ [1.8 ΘΘΙΘΙΔΟΙΙΑΙ δχὴ οὗ 
ἴῆ6 τἰϊυΔ]. Ηδθ Ιον68 {με ἰδθεαρὶα Ὀθοδυδο ἰὺ 18 86 ρἷδοθ ἤθτο ἢθ τὴᾶν ἩΟΓΒἷρ (86 ἰνίηρς αοα ἴος 
ΙΟ. ἢἰδ Ὠοδγὶ δηα ἤδβῆ οτὖὺ ουΐ. ἘΠΣΤΙΩΒΕΡΟ ἔσγοιῃ ἴδ ἰαπὰδβ οὗ δ εἰδπροταίοῃ ἀο ποῖ δρροδγ 
ἴο Βᾶνθ ὈδΘῺ οοτητηοῃ τ00}} 086 ἰδία ρδγὶ οἵ 186 Ῥογβίδη δηὰ 86 ϑαυὶν ραγί οὗ 86 Οἷς. μοσγὶοά. 
ΤΒΪΒ θΏσγαὶ ἀδίθ ν᾿ 6}} βαιϊβῆθα 86 τυ ρ!οδίοηβ τὶ [86 Ρ8. ϑοίαλ τραγκα ἴη6 οηὰ οἵ ἐδ ἄγος 
βίδησβ, . Τῆο βνο- οδὺ σηθαϑυγθ ΘΧΌΓΘΒΘΘΒ [86 ἀθορ διηούου δπὰ οχυϊδιίίοη οὗ ἴδ6 ροού. Μϑὴν 
Βοβοίδιβ Βοϊὰ ὑδμαὺ 186 ἰδίϊεσ ρϑτγὶ οἵ [86 Ρ8. 'β δυρριεταθηϊθα Ὦν οχύγϑοίθ ἔσομαι 8ἢ οὔ σίμΔ}ν ἱπάθ- 
νεοηάδοηῖ Ρδι, Ὀυῦ 18μ6 ονϊάσῃοθ 18 μοῦ οοῃνιποίηζ. 

τ᾿ 8452 ΑἿΡ δ᾽ὼ ἴσα. 
8844 1,11., δἰτ. ΟΑΟὗἷκ., “ογευεν απὰὶ δύετ. 
ο Κ., σοΐπρα ἀρ, ἱ. 6., Ρ Ἰχτγλδαθβ. 
»846 ῬτοῦδΡὶν [89 ῥβαὶγοϊδὺ Ὧ85 ἰῷ τηϊπὰ Ηοβ. 2, ψβθγθ 86 ψδ]ον οἵ Αὐδοῦ (ἐγου ]6) δ6- 

ΘΟΙη68 ἃ ἀοοῦ οὗ μορβ ἱβσουσὰ νοι ἴμ6 Ἡδῦτοννδ ἴῃ ὑμοὶν ϑατὶν ἀδυνβ ὑρϑβϑϑαὰ ἔτοσῃ ὑμεὶγ ρδίηΐυὶ 
ΘΧΡΕΓΙΘΏσ68 ἰῃ 86 ὙΠἀΘΓΏΘδ8 ἴο ὕμ6 ροδδοδαίοῃ οἵ σδῆδδῃ. Οἱ. ἀθερ, ἀατὶς ναῖϊεμ ἱπ Ῥα. 233. ὙὮΘ 
ΤΟθγΘΏΟΘ ἰβ ὕ0 ΒΩ ΟὨΘοσίθαβ, ὈΔΥΤΘα ἈΠΟ δύ σἢ 85 ἴμο90 ὙΔίοδ δυττοιπα βουΐμογῃ Ῥβ]θδίίῃδ ΟἹ αἷ- 
ταοδὺ ὄνογν βίο. 

4845 80 οὔθ ΗθρΡ. ΜΞ. δηὰ ακ. Ηοῦ., ἑδλον. ᾿ Ἔσεαιν ᾿ 
846 ΤΏΘ σοϊῃρασίϑου ογα ἰδ ΔΡΡΘΓΘΩΥ ἢ 8 Βο]ὰ οονογοὰ ἱὮ δρτπρσίηρσ νοροίδοη 88 

[86 τοδυ]ῦ οὗ 80 Θαυῖν δργίης τοίη. δι το ἐπε 
4847 δῦ. , ἐλὸμ, βὰν 1.6 ῥγϑοοραϊΐης διὰ ἔο ]οσνίης οοπίοχὶ ἱπαϊοαδὺθϑ ὑπαὶ [ῃ6 οΥ ΙΑ] τοδὶ 88 

8 : 
841 Ῥοβαὶθὶν τ ἷβ σωθϑὴδ ἔγοσῃ οὔ βίγοημβοὶ ἃ ἴο δῃοίδοσ, οὐ ἴγοτη Μ81}} [ο νν8]}}, τοξοστίηρ ἴο 

186 νἱατίτι ουδίοτη οὗ Θησδιηρίης θαοῦ ηἰρῦ υπάοτ [86 δμδάον οἵ Βογ6 οἷῦν Ψ08]}. 10 8 Ῥοβει ]6 
δοᾶὰ οἢ 186 ψ»8ο]6 τόσα ὑγοῦβο !θ, ἐμ8ῦ ἰῦ τοΐοτβ ὕο ὑπθ βίγϑοησίδ ἀδηνοα ἔγοσω Φεοβονδῆ, ἴο το ἢ 
Τοίδσοιοο ἱα ταδὶ ἴῃ δ, δ ουσὴ 8 ἀἰδοτοηῦ ΗθΌ. πογὰ 8 : Ἶ 

5848 Μϑδὴν οοτϊησηθηΐϊδίοτβ γτοχασγα ἰῃἷβ ν8. 88 8 ἰδίδσ μβίοδσα. ϑλίοϊά, Βοσγονοσ, Βδγα, 88 ἴῃ 11, 
ῬΓΟΡΘΌΪ τοίοτβ ἴο Ζοβονδῃ. Α ἀοραγίυτο ἔσοτη ὑἐδ9 Μϑεδογοίίο αἰνίβίοη οἵ {πὸ ἱβχὺ αἷνϑϑ ἃ Ὀϑίϊε 
Τοθδαϊης δηὰ βα(ϊββοϑ [μ6 ἀθτηδληὰβ οὗ 86 τιϑίσθ. 1318 οὐαί δὶ, 88 βθοῶβθ ὈγοῦβοΪθ, ἰλέπθ αποἰπέϑα 
ΜΟΙ] Θἰ Βοσ τοΐογ ὑο ὑμ9 δον 5} ρΘΟΡ 6 οὐ ἴο {86 ἰϑὺ ΒΙτλδΟΙ . 
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ΤΗΑΝΚΟΟΙΝΙΝΟ ἘῸΒ ΖΕΕΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ 

ΒοΒο]ά, Ο 6οά, δῃὰ Ἰοοῖϊ ὑγροῦ ἴδε δος οὗ ἰμῖης δποϊηϊθα. 
ἸΟΘῸΡ 4 ἀδν ἴῃ ἰδν οουγὶϑ 15 θειῖον {88 ἃ ὑβουβδηά; 
Ι πνουϊὰ ταῖμοῦ 116 οὐ ἴδ {ὰγθϑῃο ] α" ἴῃ {86 που οὗ ν σοά 
ΤΉδη ἴο ἀν }] πὶ ἰῃς ἰδηΐβ οὗ νυν ΚΟ Π 655. 

ἩΕῸΓ ἃ δ0} δηά 8 581614 15 δεβονδῆ, ἣν σοά; 
ατδοο δπηα σίοσυ δεβονδὴ ὄνοῦ σίνοι, 
Νο ροοά ἰδίηρσ ἀοὶῃ με νι μῃο]α ἔσομαι ἴθοβα το ψψ}κ ὑργ συν. 

120 Φεμονδὴ οὗ μοβίβ, Ὀ]6ββθα 18 ἱμε γδηῃ γ8ο ἰχιιβίδι ἴῃ {Π66. 

874. ΤΒο Ρείν!οσο οἵ Οἱ ζθηβεΐρ ἰῃ Ζίου, ΡΒ. 87 

Ῥβ. 81) ' επονδὰ Τουπάσδας 1 οὐ {86 ΠοΙ͂Υ τηουηΐδιη; 
Ξ) ονδὴ Ἰονοὶῃ [86 καῖο8 οὗ Ζίοη ποσὰ ἰδ 41} ἰῃ6 ἀν ! ] 95 οἱ ὅδοο.» 
δ(]ογίουβ {πη 95 δ.α ϑρόκθϑὴ οὗ 66, Ο εἰΐν οὗ σἀοα. 

4 “1}} πηδῖκα τηθηϊίοῃ οὗ ΔΒΑ" δ Βαρυίοι Ὀθοδιιβο οὗ ἰμοϑο ψῆοὸ Κπον τλο; 
ΒεΒο]ὰ οὗ ΡὨ"Π18ι18 δηὰ ΤΥυτγο," “ΤῊΙΒ5 ομ6 88 Ὀόγῃ ἴπογο.ψ 
δΑηἀ οἵ Ζίοη [ ν1}} 8αν, “ Μοίβεογ "Ὁ ΤὨῊΪΒ δῃὰ ἰμδὶ ἵδη νγα8 Ὀοσῃ ἱπ ΠΟΙ; 

Αμὰ ἰδς Μοβὶ ΗΕ, δεβονδὴ μἰπιβο] ἢ νν1}} οαὶδ Ὁ} 15} πο. 
ς οουπίοί ἱπ [86 τορι βίο οὗ ἰῃς. ρϑθορίςϑβ, “ΤῊβ οὔθ γγχ88 θόσῃ ἰμοσο.ψ 
ὙὝΤΙΟΥ 5]η7 88 γ76}} 88 ἄδηςθ, 411 ῇοβα ἰουηΐδὶ "85 8Γὸ ἴῃ ἰἢ|66. 

δὴ 

ΡῬΒΑΙΘῈ ΑΝ. ΤΗΑΝΚΟΟΙΨΙΝΟ ἘῸΝ ΡΕΒΘΟΝΑΙ, ΘΕΙΝΕΒΑΝΟΕΞ 

Ῥ5. 80, δοη. 953-9, 85. 6615-20. 116 

875. Οταϊιιάθ ἔος οἰ νογαθος ἔσο Ὀοαΐδ, Ρβ. 80 

Ῥβ. 80 11 οχϑα!ὶ μος, Ο Φεβονβϑῇ, ἔος δου μαϑὶ ἀγαίχῃ πιὸ ἔοσγί ἢ," 
Αμὰ δου μαϑὶ ποῖ ρογη θα των ἴοοβ ἴο Γο)οῖσθ ονοῦ τηθ, Ο Φοβονδῇ. 
ἘΜν 6οα, 1] οτγἰδὰ ἴο 866 ἴογ μοῖρ διά ἰδοὺ Βαβὶ μβοαὶ θά πης; 

ν 8419 ΤΉ δ τους οἵ 86 ΗδθΌ. ἰθ ϑυρρογίοα ὃν ἴδ6 Οἷς. δῃὰ ὃν (89 [αὖ ὙΤῶο ουττοηῦ 
Ἑμα. ἱγαπδί δι ου ἰβ 6 α ἀοογζϑαρεν. 

τ 8410 7, 4., πη {86 ἰαπὰ οἵ [86 Ὠσδβίμϑῃ ονϑῃ ὑπουδὴ ἐμον οὔθν ἰατῖθ ΟΡ ΤΌΝ. 
8. 74 ΙΔΚοὸ Ῥβ. 84, 818 Ρ68. ὑσοῦβοϊν οουιθδ ἔγοτα ὑμο ΟΚ. ρουϊοὰ. 118 οὐἱοοῖς ἱποϊυθ5 [86 Ἰδπὰδ 

οὗ 86 αἰδροτείοηῃ. ὙμῸ ἰοχῦ 18 οὔβουγθ δηὰ ἴῃ ὀχϑβοὺ τηθϑηΐπς ἃ ᾿ἰυ16 ἀουθίξα!. ΤὨΘ γος 
Τδουσῦ ἰ5 ἰμδῇΡ ᾿ΒΟΓονῸΣ [86 βοδύυογθα στο ΓΒ οὗ ἴπ6 ΗΘΌΓΟΥ ΤΆθ6 Δ Ὁ6 ἰουπα ὑμον αἴοῦν ἴῃ 
τ αὶγ Θοταγηου οἱ ὐσθηβδὶρ ἴῃ Ζίοη. Ενθῃ ἰῃ {86 ταϊῃὰ οὗ Φοβονδῆ, οἱ ἰξϑηβαρ ἰῃ Ζιου ἰδ τοχαγάθα 

δ ΕΣ Ὑπα κρταν ἰηα, λία ουπάαὶ δαὶ ἐδο οτί αἰαὶ τοδὰ δα δῦονθ. ΤᾺΪδβ ͵. 181 6 δργυρῖ ορδηϊηκ, λὶδ ὕοιι ἴοπι, βυκαοϑῖδ Ὁ ἰδ οταὶ 85 δῦονο. 
Τοδαϊηρ 18 4150 ΠΙΡΡΟ ὃν ἴῃ6 τιοίτο δηὰ ὑδγα δ] ἰϑτὰ οὗ (86 να. 

Υ871 , 6., 11 1᾽Ὁ06 οἶμον ρἴδοθβ θγο ὑδθ 7ονν5 ἀννο!]]. 
5874 ΤΏΘ Βυτηθο]ο πϑιὴθ οὗ Εἰχυρύ, υϑοὰ ἰῃ 18. 801 βηὰ Εἰξοὶς. 295 ἴο ἀοδοσίθο (μδί Ἰδῃὰ 88 β 

ΣΟ ΒίδΓ ὑπδ δν ΠΟΥ ἂρ 8:6 πΔΙΪΟΙΒ. 
4874 Α βοῦδ6 δ88 βαἀδ6α ιοἱΐλ Εἰλίορία. ΤῺΘ τοίϑσθηοθ ἴῃ {8 νβ. 15. ὈΓΟΌΔΟΪΥ ἰο ἰ89 6 .»5 

ἀν ! ὴρς ἴῃ 686 Ἰαμὰὰβ πα ροβϑῖὶν αἰ8ὸ ἴο 086 ὑγοϑβοὶν ἐδϑ ἐουηὰ ἴδ γθ. 
Ὁ876 8ο αἷς. ἩδΌ. οχἱϑ πιοέλεν. 

; "5" αΙκ. διὰ 1,Αἱ., ἀιοοϊϊπσε. ΤὨΘ Ηδν., )ουπέαϊηδ, ῬΤΟΌΔΌΪν τοθϑὴβ 8}} ψῆο αν βρζυης 
τοῦ Ζίοη. 

- 8 7δ ΤὨϊΘ Ρ8. Ὀθασβ ἐμ βυρεγβοσ ρου, Α Ῥδαΐπι: ϑιιπρ αἱ ἐδ6 Πεαϊοαίξίον, ο7 ἰλ6 σοιδε ο7 ανϊιὰ. 
ΤῊΪΐδ 1016 5 ὑμδ 10 88 ἰδίϑυ. υϑοὰ ἰὴ σοπηθοίίοῃ νἱ ἢ (δ 6 ἔϑαβὺ οἱ ἀϑάϊοδοη οἱ ὑ ὑθιῃρ]θ 
ἷῃ 166 5Β.σ. μο ὑγϑϑϑθῆοο οὗ δυο ῬὮΣΑδΟΒ 88 0 ἀουπ (ο {διὸ »ῖϊ, 5. , δῃὰ ἰδ ἐδιι )αγν οἱ {86 

480: 1 ἰς., ἀγαι ουἐὲ ιυαΐογ. 
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ΘΟΒΑΤΙΤΌΡΕ ἘΕῸΒ ὈΕΙΓΝΕΒΑΝΟΕ ΒΕΟΜ ὈΕΑΤΗ 

0 δεοβονβϑῇ, ουὶ οὗ ὅ[θο] ἔδου Βαϑὶ θγσουσῃξ Ρ τὰν βου, 
Ετοῖὰ δος ἰμοβε ψἢο ζὸ ἄονῃ ἴο ἐδε ρὶϊ μου δαβὶ αυϊοκοηοδα πιο." 

δΕῸΣ ἢΐ5 ΒΏΖΟΓ 185 ΤΙ ΟΙΘπίδγυ, θυΐ ἴῃ 15 ἴανογ 15 [1}}} 1116. 
Αἱ ὄνομίάθ πψϑορίηρ σοπηοίὰ ἴο ἰοάσοα, θυὶ ἰπ {μΒ6 τηογηϊπῇ ἃ σἰδα βμουϊ; 
δΑπά ἴῃ ΓῺῪ ΡΓοϑρογιν 1 848ϊ4, “1 58.4}} πονοῦ θῈ πιονβα. 9 
ΤῸ Φεδονϑῇ, Ὀγ ἰδν ἕανοσγ ἴδοι ἀϊάϑὲ πλαῖκα πη6 βἰδη 88 ἃ βίγσοῃῷ πηουηϊδίη ; 
ὝΒο; δου αἀϊάϑὲ μῖ46 ἰδν ἴδοο, 1 ναβ Β|1|οἀ τῖϊῃ ἀἰδβιηδν. 

57. ποθ, Ο Φοβονδῇ, 1 ς8}} δα σηδῖκα ΒΡ] δί!οη : 
9 γμδῖ ργοῆϊὶ 5 ἔβγα ἴῃ τὰν δἰοοά ψ βοὴ 1 ρο ἀονσα ἴο ἔπε ρἱτ ἢ 
Οδη ἰδς ἀυδὲ σῖνε ἴμεε ργαΐβε, δ κα Κπόνῃ ἰδ ν δι {0}}Π688 ὃ 
ΟῚ ΘΆΓ δηὰ 6 φιδοίουβ, θθοοῃὴβ ἴο π|6 ἃ ΠοΙρεσ. 

ὙΤοΟιι μαϑὶ ἰὐγηθα ἴοΥ ΠΊ6 ΤΥ του γηΐπρ ἰπο ἀδ πο 
ΤΒου δαϑὶ ρΡυὶ ΟΥ̓ τὰν βδοκοίοιϊ ἢ δπὰ αἰγάθα τα τη ρΙδά Π 655, 
ΤΉ δὲ ἴο ἰμδο 1 ποαγίξ ΠΔῪ 81η5 ᾿γαὶβα δη4 ποῖ "δ 58:6 ηἷ. 
Ο δεδονδὴ τὰν Οοά, 1 ν1}} σῖνο ᾿θδηκβ ἴο ἰῃδ6 ἴογδνογ. 

876. Οταϊιιάςο ἔος Ποἰίνογαηος ἔσοπι Οσοαὶ Ῥοσὶϊ, ]οη. 23-9 

δοη. 3 11 οτἱοά οιυἷ οὗ ᾿ν ἀϊδίγοϑϑ ἰο δοβονδῆ, δῃὰ ἢθ διβνογοα τη6; 
Ουὶ οὗ ἴδ6 τιϊάβὲ οἵ ὅιθ0] 1 τε δἱοιιά, δηὰ ἴδου μοαγαδβὶ πὶν νοὶοσ. 
ΕῸοΥ ἴδοι μδαάϑἱ οδϑὲὶ το ἰηἴο ἱμὸ μοαγὶ οὗ ἴῃς 5685, δῃα ἴδε Βοοά το] ]οα δρουὶ 

ΤΩ6; 

Ῥϑδί τυΐδὺ τὶ ἢ δυο ἰδῖθ ραϑδαρβθα 88 ἴ8. 6471. 8 δηὰ 76γ. 81:2, βῃα (86 τεΐθγεῃσθβθ ἴο [86 ατοδῖ δ]! οουβ 
1ὴ 2. 8 Ἰηάδίοδιθ δαὶ ἴδ ἱ . 8 ροδύοχιίο. Το ὑδαϊπιὶδὲ, Βονονοσ, 8[.}}} μοϊ δ {π6 Ὀσίταϊνθ οου- 
ςσορ οι οὗ ἐδο [υἴυγο |16 86 8, Ἰογίοβϑ, ἐπι ρουβοηδὶ οχἰβίθηοο, 9. Ηο ἰβ αἷϑδο υπίβση ἶδσ τῖ ἢ 106 
ΦΟΒΟῺΣ οὗ ἐδο Ὀοοῖ οἵ οῦ. Θ 846 οἵ {86 ρΡ8., ΘΘρθοίδ!ν ἴῃ 3. 8. 8:10. 15 δίγοῃ σι) ν ἱπαϊν  ἀι8]- 
ἰδῆς. [16 ἴ6. ρόδα }]ο μαὺ ἰδ τῶν δνϑο Ἢ ἰαΐθυ υδοι ὈΥ ἴ᾽Ἀ86 δσοτησυηΐϊν 85 8 ρυῦ]α Ἀντηη, Ὀυΐ 
ἴδετο ἱβ 0016 ἀουθὺ ὑμαῦ ἐΐϊ8 ἐουπάδίίοι 8 ὑμ6 ροθὶβ ον ρδγβοηδὶ Ἔχρογίαποθ. [{8 ἱδουχμὶ δῃὰ 
1ῖ8 ῬΙλοο ἴῃ 86 Ῥβαιοσ ἰμαϊοαίθ ἐμαὶ ἰδ ὑσγοθδῦὶν ψ͵δ νοιίθη δῦουϊ ἐδ6 πιά άϊο οὗὐ ἐμ Ῥοσαίδιῃ 

530} 1 ἷ5 Θσχοθϑάϊ αν Ὀσοῦδθ]6 ἐδαῦ 86 [οἸονίης ᾿ἰ6δ: 

ϑίπρ ἰο ὡεδοναΐ, Ο νὰ λὶδ δαϊηΐδ᾽; 
Απὰ σῖνε ἰλαπᾷκδ ἵπ σοπιπιοπιοταίϊοπ ο7 ἀὶδ Λοϊήπαδϑ, 

ΔΙῸ ΘΟΟΟΠΟΔΥΥ, ἴοσ ὑμὸν δηϊἰοἱραΐθ [89 ἱβουφμὺ οἱ 13 ἀπὰ διὸ ἱπ ἐμὸ ἰβγοθ-δοδαῦ γδίδον ἰβδὴ ἴῃ (89 
Ῥτονδιϊης ἰουγοοδῦ τοθαδυτο. Ὑδοὶρ ἰδῆσυδκο δὰ ἡμουχῆς ΔΙῸ 8180 δἰΐϑθῃ ἴὸ ἴμ6 οοῃϊοχῦ. 

ο830Ρ Τ1.11., )0Γ α πιοπιεγι ἐπι πὶβ αἀπρεγ, ἰΐνέδ ἐπὶ ἀΐδ Ταῦ. 
480) ΤΙ Ὀοδυθίυ ἔσυγο οὗ δοττοὺ οοτσηίης ἰπῖο {86 μοασγύ ἴο ἰοάψο ονθγηΐχῦ, 88 ἐὴθ βῃβδθϑ 

οἱ ἐν! σὺ καίμογ, δηὰ οἵ [86 τοϊϊοΐ δμὰ ον τος σοσθ δῇ δι γῖθθ 18 τοδσνθι!ουδὶν ἔσῃ ἤο Βυτηβ 
Θσροσίθησο. 

9309 Ῥοδαὶν ἐμὲδ ἸΏ ἰθ ϑοοοηάδγν. 
1801 ΤῊΐδ ᾿ἰπο 15 ον θην ΦΟΓΓΌΡΕ. ΤῊθ δῦονο τοηογίηρς ἰα Ὀδδϑὰ Ὁροῦ ἃ δἰϊκ;ῷξ οσηθηάδιϊοῃ 

οὗ 80 ἰοχὶ διὰ ἰβ δίγουδὶν δυρρο Όν ἴἈ6 οοηΐοχί. Τδο Ηεςῦ. δα πὸ τὶν ἰοτά. Οοτιδίη 
ΜΒ5. Βανο υελοναλ δηὰ (ἢο Εἷκς., τῖν Οοα. 1 ἰ8 ῬγορΘΌΪν 8 βοσῖθαὶ δα αϊοῃ, ἔον 10 ἀοβίσουβ ἴδ9 
τωθύσί δὶ ἘΠΩ Ἰοχὶσδὶ δυστωσωθίγζυ οὗ 9 νβϑ. Οἷς. ἐγδηδίδῦοδ (ἢ9 νϑ. ἰὼ ὑῃὴθ ραβδί ὑδθῆϑθ σαῖδογ ἰδ ἢ 
88 ἱταρογθίίνο. 

ε3012 Ηοτο, 88 ἔγθαυθης!ν ἴῃ 086 μδ8.. ἐδ Η6Ό. νογὰ ἴον ἐΐϑεγ, το 'Μν88 ἐμβουμδὺ ἴο Ὀ6 {86 ϑοδῦ 
οὗ {η6 διηοίϊίδοῃβ (αβδυσ., καδιέω), ὯΔ5 ον θη! ν Ὀθοη τηϊδίδκοη ἴοῦ ἐδ τοτα ΘΟΙΏΤΊΟΩ Βηαἃ νΟΓΡ 
δἰταΐαν ΗοΌ. ποτὰ ἐμβαβηήν. φίοτψ. 

ὶ .ν ἴδ 1ἴὼ ἴῆο πῖοτν οὗ Φορβῆ, Ὀυΐ ψ ἢ ἢο εἷοθο σοποοῦου τι (ὴθ οοἠϊοχί, 876 ΤῊϊ8 
Μ88 ῬΓΌΡΔΡΙΣ Ῥἰδοϑα ἴμϑγθ ὃν δοόι}θ ἰδίοσ οάϊίΐοτ οὗ (89 ρσορββϑῦῖο ὈοοΚ Ὀθοδυϑα οογίβι ἢ οὗ 118 ὅρυτγοϑ 

οὰ ἴῃ Θχροσίθηοαβ οἱ ἱπο Ἡδθῦγονν Ὁγορῃβοί. [0 18 ποῦ Θη τοῖν οἷθασ ψμθῖμοτ 0 γ85 ΟΥ̓ ΔΊ ΏΔΙν 
ἱπιθηάθα ἴο οχργοββ {86 ϑχρϑγίθῃοοβ οὗ ὑῃ6 θυ] 8 ΓΔῸΘ ογ οὗ [86 ταϊδὶ. ΤὨθΘ ροϊηΐδ οὗ οοπίδος 
ἢ ῬΒ. 30 8ΓΘ σζδην οἷἶοθθ. γοῦν [86 δυΐμονγ οἵ 7οῃ. 2 τγ88 ἔβγω ἶασ ἢ (86 οἰάοΥ ᾿8. 
2} ΤῸΒ, ὨΟΎΘΥΘΙ, ΔΓΘ ΙΏΟΓΘ ὨνΡΟΓΌΟΪο δηὰ νατθά. [ἴπ ΔῺΝ 0886 ὑῃον δὰ ηοὺ ἰο Ὀ6 ἰηἰοτγρτοιθα 
1.116 οδῖϊν. Ῥβ. 80, (0 ροοῦ ὑσοῦβϑοὶν 88 ρσγίγαδτν ἴῃ σαἰπαὰ δὶ8 οὐγ Θχρουθμοοδ 8.8 δ 
Φχὶϊο ἴῃ 8 ἰοτοίχῃ ἰδηά. 568] ἴοσς 1)6 ἰδτηρίὶο βογνῖοο ἰδ ἡρλλὰ τὶ εἶ. 4. 1-5. δηά ἰηαϊοαῖοα ἐμὲ 
Βο ὑγορδοϊν ᾿ἰἱνοὰ ἀυσίτια [16 Οτοοὶς ρογίοα. ΕῸΣ ογί(οὰ] πούθϑ, οὗ. ὁ 202κ-α, ὸο]. 11]. 

1δὅ 

ΑΣ 
δχἑ θ᾽ 



Ἀοχ- 
οἷοαν 

ΤΗΛΑΝΚΘΟΙΨΝΙΝΟ ἘῸΒΞ ῬΕΒΞΟΝΑΙ, ΘΕΙΝΕΒΑΝΟΕΒ 

ΑΙ! ἴθ ν Ὀγθαῖκοῦβ δηὰ ἰἢγ νᾶνοϑ ρ8556 ἃ ονϑῦ 1η6. 
ΦΤΉΡΩ 1 5814, 1 δὴ ἀγίνϑη οιὐἱ ἴσοι Ὀεΐογε {πὶπὸ ουθ8; 
Ηον 5848}}1 ὄδνεγ αραὶπ ἰοοῖκ ἴοναγα5 ἴῃ μοῖν ἴδηλρὶο Ῥ᾽ἢ 
δ͵]Ής ταΐοιβ βυσσουπάθα τη6 δνθὴ ἰο 86 υοβοβίηρ οὗ των [Πἶ, {Π6 ΔΌΡΥ 85 

Θησυ θα πο, 
ΤὮΣ 8ε8 οθβ σοσα Ὑταρροδα δρουΐ τὴν μοϑά;  πεπὶ ἄοσνη ἴο {δ6 τοοὶβ οὗ 

186 τηουῃ ἴδ᾽}; 
ΤΈὮο δῦ τι 115 Ῥ6ΓΒ5 τγαϑ Ὀομἰπηα πλ6 ἔογονοσ. 

Υεῖ ἰδοὺ Βαϑὲ Ὀγουρσῃὶ ὑρ τὰν 116 ἔγοτῃ ἀσϑιγυοίίοη, Ο δεβονδὴ τὰν αοά. 
ΤΥΝΉΘἢ ΤΥ 5800] δϊηϊοα τ Ί η το, 1 τοιμθιρογοα δοβονδῇ, 
Απά Δ. ὈΓΆΥΟΓ σοδπηα ἴο ἴπ66, Ἰηἴο ἰδ ΒΟΙΥ ἴθιαρῖδ. 
ΤΟΥ ἘΟ τοραγὰ νϑὶπ σοα5 ἴογβακα ἴΠΘῚΓ ΟὟ ΠΊΘΓΟΥ, 
Βυ1 ν}}} βδογίῆος ἰο ἴδε τι Ιουα ἘΠΔη Κασιν]ηζ, 
Ι ν1}} ρὰν ἰδὲ σοὶ 1 ἢανα νοσοα. ϑαϊ ναϊϊοη 18 δεονδ ἢ. 

877. ΤΒδηκαρίνίην ἴοσς Ῥογβοπαὶ ᾿οϊνογαηοθ, Ρβ. θ6:3-39 

Ῥβ. 60 12] ν}}} οπἴοσ ἵν πουβο τὶ Ὀυγηΐϊ οἸογηρ5, 
Ι ν}} μὰν ἴο {πὸ ἵν νοῦνβ, 

ΜΕ νοι ἴπο86 ἡ ΒΙΟἢ τὰν 1108 μαννα υἱΐογεα,Β 
Απά τὴν ποι ΒΡΟΚΟ ἴῃ ΠΥ αἰδβίγοβϑ. 

1} ψ}}}} οἶον ἰο ἴπθε θυγηὶ οἰοσίηρϑ οὗ ἔα. Π Π,8, 
Τοροῖθοσ τ τῇ ἰΠ6 ἰποθηβο οὗ δ πι8; 
Ι ν1}} οἶον θυ] οο 5 τ μοαῖβ. 

160 οοπλθ, ἤθϑγ, δηὰ ἰοῖ στηρ γοϊαϊς, 
ΑΙ! οὗ γου γῆο ἔδθασ δοπονδῆ, 
Ὑβδὶ 6 Βαϊῃ ἄοῃπο ἴογ τηθ: 
17 70 Βῖτῃ 1 οτϑα σι τὴν του,’ 
Αμὰ δῖ 1 οχίο θὰ τὶ τὰν ἴοησυο. 

181} ᾿ϊαυϊὶν 1 δα ΠΕ6Β6]4 ἴῃ τὴν Βεοαγὶ,Ἐ 
ΤΉο Ιογά σουϊὰ ἤθνοῦ δανο μοοάφα; 
ὉΒὰ νου ν, δοθονδῃ μαίῃ μοαγά, 
Ης δαὶ αἰϊεπάθα ἴο ἴῃ6 νοῖϊοθ οὗ ΓῺ ν ῬΓΆΥΟΊ. 

208]6595 δεβονβῇ, 
ο δαί ποῖ ἰυγηθά ανναν ΠΥ ὈΓΆΥΘΓ, 
Νοσ [8 ον! κί Π688 ἔἴγοι Π16. 

8 77 ὙὮ8 δρρουιαϊσχ ἴο ἐδ6 πδίέϊζομδὶ Ἡντὴη ἐουπὰ ἴῃ ὑμθ ἢγϑὶ ραγὶ οἵ {89 8. 885 ονϊάϑθν 
ἱηϊθηαθα ἴο ὈΘ6 υϑοὰ Ὁν 8 βταὐθίᾳα! οπθιοσ 85 6 σϑίὴθ Ὁρ ἴο {86 ἰδιωρὶθ ἴο ῥγοϑοηῦ ἴο θβονδα [89 
οβοσίηρ τοῦ Ὠ6 δὰ ἐτοκιδος ἴῃ οοηποοῦϊου ψ ἢ 8 νοῦ. ὙὨθ βϑοοῃὰ βϑίβῃσβα ἀββοσ 068 ἰη ᾳοπθσαὶ 
ὕδστωβ [86 γεβϑοῦ ἴογ κταθδιυαο: Ὀδοδυθθ 7 ον δ88 δηϑνογοὰ 88 Ὀσανοῦ υὐνοτοὰ τ Ηἷδ8 
νον. ΤὨθ ΓΑΒ. 8 ΟὟ ΘΧΡΟΤΘΏΟΘ ἰ8, ἱλβουῦ γοβϑοόμθΌϊο ἀουδῦ, 6 οσοδδίου οὗ (8 ΡΌθτῃ, 
ΔΙ Βουσῃ ἰὸ ἀουθι}685 ἐουπά 8 ρ͵δοθ 'ῃ [86 Ῥβα! θυ θθοδυβθ ἰῦ τγ88 βἀδρίδα ἴο 096 ὈῪ οἴδογβ ΨἘο ἴῃ 
ὅδ ΒΒΠπ16 Δ ΟΒΙΩΘ (0 Ὀγαδθηῦ ὑπο ὶτ βϑοσὶ θοθ Ἡ Βῖ ἢ ὑπο Υ μδαὰ νονϑὰ. [ὑ τῆδν ὀνθ αν θδθη ἃ 
ὈΓΥ ἰδ ὀοτωσηυπίον ἰπ οοηπθοίίοη ΜΙ Βοιπθ ατοϑὺ θ᾽ νοσϑῶσο. ΤΏΘΓΘ 8.6 πὸ οἶθας ἱπαϊσαιζοηϑ 

Ὡς ἰἰ5 ἀδἰθ. ΤὨΘ βίτοῃρ τορουύϊουβ δηὰ ᾿ἰναγραίοαὶ ποίβ δυσρκοδὶθ ἴμοὸ Οἷκ. οσ Μδοοδθθδῃ δ86. 
5661:4 Τ))}κι., τολίοὐ ρατίδα τὴν ἐ 
6615 ΤΏ ουγτεηὺ Εηρ. ἰγϑηϑίβιϊοηβ ἀο ποὺ ἔοϊ!ον {86 ΗδΌ. ογάϑγ ἴῃ (88 νϑβ. 
1061 850 ϑὅυτσ., βαυρροτγίβα ἴῃ ρεατγὶ Ὦν 1,δ. 
κθ618 ΤῊΉϊ6 νβ. ἀδββίγονβ ἰμθ οἷοϑα σοῃπθεοῦοῃ θύῃ 17 δηὰ 19 δηὰ 18 Ῥοδδι οἷν δοοουάβδγυ. 
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ΡΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ΕΒΟΜ ΟΒΕΑΤ ΑΕΕΠΜΌΤΙΟΝ 

878. Τπδηϊκορί νίηνρ ἴοσ Πο᾽ίνογαποθ ἔσουι ασοαῖ ΑΙ οη, ΡΒ. 116 

Ῥβ. 116 11 ον Φοβονδῇ Ὀθοδυβὲ Βο αὶ μοαγὰ 
ΤὨο νοῖςα οὗ ΤΡ 8} ]]ςοδἰϊοηβ;} 
Βδοδιβα Β6 δίῃ ἱπο πο ἢ18 ΘᾺ Γ ὑπο ΤΏ6, 
ἸΤμοτγεΐογα ν1}} 1 6811} ὑροῖ ἢ πδιηα οἵ δεβονβδὶ. 

ὅ7}:6 οογβ οὗ ἀδαῖῃ δῃσοπηραββθα π16, 
Απὰ τἰδδ ρδὶπμβ οὗ ὅ8ι90] ἰοοῖ Βοϊ]ά οἱ μηδ, 
1 Ἰοὐυπά ἱστοῖς δπα βοσσον; 
ΦΤΉΡΩ 1 οΔ]]οἀ ρου {μα πδιης οὗ δε βονδῇ: 

“Ζοβονδῇ, 1 Ὀοβοθοῦ ἔμοο, ἀοἶνοσ σηο, 
0) Φοῃονδῇ, σγδοίουβ δῃὰ γἱσῃΐδθοιυϑ 
Ενϑῃ οὖν αοά, γψῃο 15 τηογοϊζι,᾽ 
[Τογοίοσε ἀο 1 ς8}] οῃ μα πδιηθ οὗ δεβονδῇ). 

Δ] ἤονδ ἰ5 ἐμ Κοοροσγ οὗ ἐδο βἰπηρίο; 
Ι να5 σοὰκ ουΐ 6 ὈΘΟΔΠΊ6 ΓῺ ΠΕΙρΡ. 
ΤΗοΐυχῃ ἴο ἴῃν τοϑὶ,ῃ Ο τὴν βου], 
[Δπὰ ς811} οὐ ἰδ6 πδπιὸ οὗ δεθονβῇ]. 

Φοβονδῖι βδαῖῃ ἀθαὶῦ θουμ ΠΥ τ Ὦ πα, 
8ΕῸΥ ἢθ Βαίῃ ἀο] νοσθὰ τὴν [16 ἴσοι ἀθαῖῃ,Ρ 
Μν ἴδεοὶ αἷϑο ἔγομι [8] }ΠΔἸην’, 
[Τ|ογεΐογο ἀο 1 ς8}} οὐ ἴθ ἤδη οὗ δεβονβϑῃ)]. 

9" ν1}} δ} θεΐογε δεβονδὴ 
Ιη ἰῃς Ἰδηά οἵ {δες ἰ᾿ἰνίην. 

101 6] ονο, ἰμογοΐογα ν}}} 1 βρεδᾷκ, 
[πὰ ς8}} οὐ 86 πιὸ οὗ δοβονδῃ). 

Ι ̓ ημἀερα τγὰ8 σγοδῖν δ] οϊοά, 
11 9814 ἴῃ ΙῺῪ Παϑβἴο, 
“ἜΝΘΥΥ τάδῃ 5 ἃ [ἰδγ,᾽ 
[ΤὨογοΐογε ου ἴπθ ἤδπιὸ οὗ δοβονδὴ ν}}} 1 ο4]]]. 

8. 78 ΤῊ οοτηροδὶθ ἢ8. ΔΒ Ὀγοῦ ΟΪν τι δ ἴο Ὀ6 υδοὰ ὃν ἰβοθθ σῆο Ὀτουσμὶ νοῦδνο οἴϊετ- 
ἰπρβ ἴο {80 ἐθωρίὶθ. Ὑδδ τοίγαϊπ ΒΊΟΝ ΔΡΌΘΑΓΒ ΟΥ̓ Ὶ 8} ἰὼ Βανθ ὕϑθῃ ἰηϊγοἀυσθα εὐ (δ δῃὰ οὗ 
δον Υν ἴὮγοο Ἰἰη68 55 ὈΘΟη τοϑιογοα ἴῃ δ. 7. δ. 19,11, 4,1. ΑἥΔὁ ΟΟΌΡ ἢδ2 ροϊηϊοὰ ουΐ, 1’ 195. αγο ποὺ ἰῃ- 
ο! ΠἸκῖ0]6 νι θουΐῖ ὑμ6 τοΐγαϊη τυ ὶο ἰδ ἰΐβοὶϊ  ἰπέοστοα. ΤΉ σοίγδϊ ἢ ταδν, 85 δ πὶ βυχχοδίδβ, αν ὈΘοα 
υἱϑοτοὰ ΌΥν ἰῃ6 οΒοτοσ, ψ Ὦ1]6 [86 τοδὶ οὗ 89 08. γ88 ομδηϊδα ὮὉν ἴδ ἰδχηρ]θ βίπρμοσβ, δα ἰἰτυγαῖςαὶ 
ἴοτιλ, ὑδ9 Ατϑιηδὶο σψοόοσγάβ, δηὰ [Π6 βίγοῃρ δι ρδδὶδ ΟἹ ὅπ Θοογοσηοηΐαὶ ὑγ09 οὗ Γο] σίου Ῥοΐϊηΐ ἴο (ἢ6 
ΟΙκ. ροοά. ΤΏο ἰη οτοδῦ δηὰ νδαῖιθ οοηδὶδί ἰὰ 186 ὑγοσηϊηθηξ ὑ]δο0 βίος [86 δ. υμαουθίθα!ν οο- 
ουρϊὶοὰ ἰη 189 ΧΟΡῸ οἱ 186 σοΙΏτηοΣ Φ Ἀϑωνο 

11161 β5ο Οἷκ., 1,Δ., διὰ ὅγυτ. ΘὉ., πῖν νοΐοα απὰ πιν ἘΜΠΡ ΚαΠΟΙΝ, , 
"1162 ΤΟ ΗδΌ. ἐδ ονϊἀθν οοττυρὶ δηὰ (89 νϑγβίουβ ἔδνο νϑγίουδ σϑϑαϊηββ, τ ΒΊΟΣ ροϊηῦ, 

Βονονοσ, ἰο 86 τοίσαϊπ τ βίο 88 τεβίοσζοα δῦονο. 
51167 ἩοΘΌ., πῖν γαδέϊπο ὃ 
5116 80 Οἴκι ἤμῦ,, 486 οοτέαίη Βγτ, ΜΒΒ8. Ηθδ., ἑλσιι λαδί ἀεἰἐνοτοά. 
Ρ1168 δο ὅνυτ. Α βογῖδο 888 δα ἀϑὰ ἴῃ {μ9 Ηθ0. 1ἰῃ6 ἀυρ ἰσαῦθ ῬΡΏγαβο ϑιΐπθ ἐμές ἤγοπι ἰϑαγᾶ, 

Ὀυὺ δὲν ἰδ οἰοασὶν δοοου δεν. ΥὙ88. 8. 9 δῖο ὑδίκθῃ ἔγοσω δ6)2, 

1δ7 

Ἐχοσ- 

Ῥτοῖθδ 
δος 
οἵ 
Ι ὧν Ἄγε 



ΤΗΑΝΚΘΒΟΙΨΙΝΟ ἘῸΝ ΡΕΒΒΟΝΑΙ, ΒΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕΘ 

ἸΣΥΥΠδὶ 5}}84}} 1 τοπάοσς ἴο δοβονβδῇ, 
Εὸε 411] ἢ19 θεποῆϊβ ἰονδγα πη ἢ 

121 ψ1}} ἴδίκα ἴῃς οὺρ οἱ βαϊνδίϊοι, 
Απά οδ8}} ὕροι ἴδε πδῆις οὗ φεβονδῆ, 

ἸΣΡγροίουβ ἱπ 86 ογοβ οὗ δεβονδὴ 
15 ἰδο ἀοδὶἢ οὗ ἔμοϑε στο ἰονὸ πὶ. 

10 Ζεβόονδὴ, ἰγσυΐν 1 δὴ ἢν ϑογνδηῖ, 
[Τπογοΐοσγε 1 ο8}} οὐ ἐπ γ πδπιο, Ο δεβοόνδϑῃ]. 

1 δηὶ ἴδ βογνδηῖ, ἰμ6 8οὴ οὗ ἔν μαπάπιδιά: 
ΤΒοι αὶ Ἰοοϑοὰ τὴν Ὀοπά5. 

11| χ}}} οἶον ἴο ἴ8δ6 ἰῃ6 βδογιῆςς οἱ {πη δορί νί πῃ, 
Απὰ Μ1}} 681} ὕὑροι ὑῃν πδηιο, Ο δοβονδῆ. 

18} ψ}}} ρμᾶν τ νοῦνβ ἴἰο δοβονδὴ 
1π ἴἰῃ6 ῥγδϑοποο οὗ 4]} δὶ5 ρθορὶε; 

ὍΤῃ [86 οουγὶϑ οὗ ἰῃ6 ουδὲ οὗ δεβονδῇ 
[Ὑ}}}1 ς“8}} ου {16 πδπιο οὗ δεβονβδὴ])." 

ὟΙ 

ΤΠΤΌΒΟΙΟΑΙ, ΗΥ̓́ΜΝΘ 

Ῥε5. 811-, 100, 11δ, 184, 1856, 186, 146, 1471:11, 15.820 148, 149, 1560 

870. ϑυπηπιοιβ ἴο Ῥχαΐβε ᾿ς βονυδῇῆ δἱ (86 Ῥδβϑονοσ, ΡΒ. 81:- 

Ῥβ. 81 Ἰϑίης αἰοιά ἴο αοἀ οὖὖἶΐ βἰγοηρίῃ, 
ϑθουϊ ἴἰο δε ἀοὰ οὗ δδοοθ. 
2} αἷϑο ἃ 9οῃΐῦ, δηά βουπά ἰδε {ἰπιθγοεῖ, 
ΤὨς ροαβϑαπὶ ἵγτὸ τὶν ἴῃς ΠΡ. 
Β|οὸν ἴδε Βογῃ δἱ ἰῃς πεν τοοῃ, 
Ου δες [0}}] πιοο, οὔ οὖ εβϑὶ ἀδνυ; 
4ΕἘὸογ ιἰ 5 ἃ βίδιιϊο ἴοσ [ϑγβϑεὶ, 
Αἢ ογάϊπδηοε" οὗ ἰδε ἀοὰἂ οἵ δδοοθ. 
Ἧς δρροϊηϊοδα ἰ ἴῃ Φοβορῇ ἴογ ἃ ἰθϑι ποῦν, 
ὝΝΒοἢ δε νεοηϊ ἰογί ἔγοπιν {με ἰαπά οὗ Εχνρί. 

4116} Ἠδῦ. τορεδὶϑ βογὸ 13, Ὀυϊ ἰΐ ἰδ ἐς λνοο ἰπεὶ 186 ϑ'ντ. 
4116.» ΤΏ ἰδϑὶ ᾿ΐπθ ἰπ 1πη6 ΗδΌ. ὁ τὸ ἐλ μα ΤΣ ἑλεε, Ο “εγτυωδαΐενι, νοΐ 6 τοῦδ ΟΪν 

δ Ὥοῃ οὗ ἴδ τοΐίγδϊῃ πιο 85 Ὀδοα τουϊογοῦ ̓ γϑηας 
ᾷ ΤΏΟ ρῥτγοτηϊηθης ᾿ἰτυγαὶς δὶ τιοῖϊνο ἴῃ τ 18 Ρ' τι δεὰ ἴο 8 ἀδίδ δὲ ἰοδδὲ δε ἰδίθ δ ἰς Οἷς. 

Ῥεγίοα. ΤὨδ τγείεγεῃοε ἴο ἴδε ὄὀχοάβ Ίἢ δ Ἰθδν 5 ἰττ|6 ἀοαδι {πὶ 186 [εϑϑὶ ἴῃ οοπηθοίου υἱἢ πιο ἢ 
τ}ῖ5 π||ὲῈ Ἡντὴῦ πϑϑὸ δυὰς παϑ ἰΠδ΄ οἱ ἴῃ. Ῥδαβονοσῦ. Τδο γοχηδίηδογ οἵ ἴδ6 085. ἀθα}5 πὶ δὴ οῶ- 
γοὶν αἰδεγοης ᾿θοτηο δηα π|ϑδϑ, πιιῃουϊ γΓοββοῦδΌϊο ἀουθέὲ, δΔἀἀφὰ ὃν ἃ ἰδίοτ οάϊῖοσ. ΟΙ. δ 174. 

4814 141., γμάσνιετι, Ὀυϊ 8. ἀϊνίῃο ἀθοιβου πδϑ ἰϊδπάθαὰ πο ἢ ἰδ Ὀοδὶ ἰγαηδδιθὰ ἰ Εωα. ΓΚ 
ποτὰ ἰαιο ογ οσαάϊπαποε. 
581} ὅὃο ΟΚ. δοὰ 1,82ῖ. δὰ ἰδο ἀοιρδηβ οὗ ἰδ οοπίοχε. Ἡοῦ., οϑασ. 
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ΒΌΜΜΟΝΒ ΤῸ ΡῬΒΕΑΙ͂ΒΕ ΦΕΒΟΥΑΗ 

880. ϑυπηπίοηβ ἴο σηϊΐθ ἰῃ Ῥγαΐβθ οὗ ϑπονδῆ ἰὰ ΗΒ Τοσορῖθ, ΡΒ. 100 

Ῥᾳ. 100 Ἰϑηουϊ ἴο Φεβονβῖ, 4}1 ὑμ6 ἰδπά,9 
2ϑεγνο δοπόνδὴ τ ἰδ 658, 
Οοπιο Ρεΐογο ἢϊπὶ στ Ἔχα! διϊοῃ. 
δζηον ἰδεῖ δοβονδὴ 15 αοα, 
Ης δεαὶἢ τηδάδρ υ8 8δηἋἀ τε 81:6 15,8 
Η]5 Ρϑθορὶε δπὰ {πε βοςκ οὗ Ηἷ8 ρβϑίιγο. 

4ἘπἴΟΥ ἷ8 σαῖοϑ ἢ ὑμδη Καρί νην, 
Οομα ᾿ηἰο" ἢΪ8 οουγὶβ ἢ ὈΓδίβ6, 
αἰἷνε ὑλδηκβ ἴο τη δῃηα 1655 ἢ18 Π8Π|6, 
ΕΟσ Πο' 19 ροοά, 8 Ἰον]ρ Ἰκἰ πάπο88 ονογ βίης, 
Απὰ 18 δι τ Ὁ} Ππ 6558 ἴο 811 ζθῃ γα 008. 

881. Τεδονδπβ ϑυροσίοσγίι γ ἰο 411 Ἡθαΐμϑθῃ Οοὔδβ, ΡΒ. 118 

Ῥ. 115 'Νοῖ ἰο υβ, Ο δεβονδῇ, ποῖ ἰο υ8, 
Βυὲ ἰο ὑῃγν πδιῖο σῖνο σίοσυ, 
Βοοδιιβο οὗ ἐν ον πη 685 δηα ἰγυ ἢ. 
ΝΥ βου !α [86 παίϊοῃβ 880 :ξ 
“ὝΒοσα πον 15 ἰμοὶν αοα ̓ 
ὅΕΟΓ οὖγ ἀοὰ ἰ5 'π ἰῃ6 βδδνθῃβ; 
ΑΙ] ἰμδὶ Βα ρῥ]θαϑοῖῃ Βα ἀοεδὶῃ. 

ΦΤΉεῖν 1405 8 γα βῖ νοῦ δηἋ ροϊ]ά, 
τουσῃῖ Ὀν ἴπ6 Βδπα8 οὗ τῃθῃ; 
δΑ του τ Βαανα ἴδον, θυὶ 86. βρϑδῖ ποῖ, 
Εγγεβ αν ἴδον, θυϊ πον 86ὲ ποῖ, 
ΕΓΒ δανα ὑμον, θυϊ ἴΠῸῪ ΠΘΔΓ ποῖ, 
Α ποβὲ δανα ἴδον, θυΐ [6 Υ 81:26}} ποῖ, 
ΤΠΟΥ ἢδνο μδηά68, θυϊ μον ἔδοϊ ποῖ, 
Ἐδοῖ ἴ8ὸν δανο, θυὶ [86 . ναἱκ ποῖ, 
ΝοΙΠοΣ 15 Ὀγοδὶἢ ἰῃ ὑποὶν του 8, 

80 Τῆΐθ Ῥ᾿ 85 ῬΓΟΌΔΟΌΪν τὶ ἴδη ἰο Ὀ6 δυπρᾷ ΟἹ ΟἿΘ οὗ {86 πρίομδὶ ἰεδδὶ ἀδνβ. ἴῃ ἀἶδβ- 
ὐποῦοη ἔγοσῃ ἴδθ δ8. τ ἰοῦ ἱτητηραϊδίοὶ ν ρσθοθάο, 1 ἰ5 πδίξοηδὶ γαίμου 8 8ῃ υΐνογβαὶ ἐπ 118 ουἵ- 
Ἰοοῖκ. Τ5Ὲ6 δ: ΒΙΔΊΟΠΕΥ οὗ (86 ᾿ἰδυγαῖοα! ρδ8., 1 ρτοδβδὶν ΘΟΙΩ68 ἔγοσῃ ἰδ Οἷς. ρογίοα. 

᾿ , δατίδ. 
4100} 80. τηδγαίπαὶ γοϑδάϊηρ οὗ Ηθν., Ταγα., ΟἹὰ 1,.δἱ., δηὰ Ααυΐδ. Ηδδ. δπὰ Οἷκ., ποὲ τό 

οΟὐγδεῖοεα; Ὀυϊ ἴμ6 δῦονοϑ τγοδαϊης ἱ8 δυρρογίδαὰ Όν ἴ᾽1Ἀ86 (οΠ]Πονης 11η6. 
ο 1004 Βυρρίὶ γίηρ 106 νοτῦ γοᾳυϊγοα Ὦν {8 Ῥ.δ)}] ἰδ. 
1004 Ηοῦ. δάάα “ελοναλ, Ὀυὺῦ ποὶζδοῦ ὑδλ6 τηϑῦγθ ΠΟΥ 5680 ΤΟαΌΪΓΟ ἴξ. 

881 ΤΏο ΥΞ58, Ἰοίῃῃ ὑμπὶ8 Ῥ8. ἴο (86 ρῥγϑοοαάϊηᾳ, Ὀυὺ (μΐβ απίορ 88 ργοῦΘὈΪν ποὺ οτσίηδὶ Ὀυϊ 
ἴον ἰαῖον ᾿ἰυταίοδὶ 86. Οποὸ ἴδοζὴθ υπιῦδϑ [8 Ρ8., δἰἰβουσῇ ἴθ δἰϊογηδίϊπς ἰἰωθθ ἴῃ 5.1} γτο ΓΘ 
ῬΓΟΘΒΡΙΥ ΒΩ ΒΏΓΡΠΟΏΔΙΪν, 152 Όν ὑπο ροορῖθ, δπὰ 12 Όν 186 Ὠἰκὴ ὑγίοου. Τῆθ ὑ8. 85 8 Ὑδβοῖθ, Ὀ6- 
οδυδο οἱ ἰΐα νἱζοῦ δηά βίγοῃρ τεϊϊαίουβ (ϑοι χ, τδϑ νν6}} δαδρίθα ἴο υϑὸ ἰῃ ρυὈ}16 ϑογνίοθ. Τρ 
σοοηίγαδὲ μογὸ 15 Ὀούνθου [9 γ86}᾽ 5 οὔθ Οοά, υὔϑϑϑὺ Ὀυΐὺ τονοδὶθα ἰὼ [8.6 πδίϊοη᾿ 5 ̓ἰΐ6, δηὰ 86 κοάδ οὗ 
[20 Βοδίῃθη τορτοδοηϊθα Ὁν ἴμ6 [᾿ἰΐοϊοϑθ τηαροβ. Το ἰδιοτίοδὶ βιυάθηϊ ἴθοϊβ μοῦ 86 Ὀοκσίπηΐϊηξ 
οὗ 186 τηογίδὶ βἴγυμχαίϊα τ ἰο ἢ σοπχπχοηοθα ἰπ ἴδ ἰδιΐον ραγὶ οὗ (86 Οἰκ. Ῥδποα βηὰ συλ ϑ, ἰὼ 109 
Μδοοδῆδθδη ιργί δίας. ΤΏ6 δοροΐμ! δρὶγὶς δὰ δ ὑγουηίηθησθ οὗ (89 Ὠουδα οὗ Αδοῃ ροὶηΐ ἰο 109 
ΘΆΓ ΘΓ Ραγὶ οἱ ἴμ6 ϑοοοηὰ οϑηΐυτγυ Β.6. 

ε1153 Α τορουϊείοη οἱ 791, 
Β11δι Οἷ., [,Δ., δηὰ ὅντ., ἐλε ἑάοὶς οἵ ἰδε ᾿λεαίλεη. 
[1157 Ῥβ. 11δ4-1] ἰ6 τοροδίϑθα ἰῇ 1351.::6. ὙΘ τηϊβοίηρς ᾿ἴπθ, ἩΔΙοΣ ἰδ τοδίοσθα Βδγθ, 8 Ὁσθ" 

βοινοὰ ἰῃ 1381, 
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ΤΙΎΌΒΟΙΟΑΙ, ΗΥΜΝΒ 

Νοῦν ἀο πον βρϑᾶῖκ ἱβγουσῇ ὑμεῖς ἰμγοδῖ. 
81 Κὸ ἴθ 58}4}} ὑπὸν θ6 ΒΟ τηδάδϑ ἰμϑῖῃ, 
Ενογσγοπα ψο ἰχυϑίοι πῃ {Π 6]. 

7}. Βοιι86 οὗ [5τ86]} ἰγυβίοιμκ 'ῃ Φοβονδῇ, 
Ης ἰ5 {ῃοῖν μοῖρ δῃά {πον 5816 ]ά. 

10ΤΓ}:6 Ὠουδβα οὗ Αδγοη ἰγιβίοι ἢ ἴὴ δοβονδὰ, 
Ης 15 δεῖν μοῖρ δῃὰ ἴδοὲν 8ῃ1οἰα. 
ΤΉ ΟΥ 80 ἔραγ' δεβονδὴ ἰγυϑὶ δα βονδῇ, 
Ης 15 ὑμοὶγ μοῖρ δῃα {δμοὶγ β}16]α. 

ΤΣ ΠΣ ῃονδῇ σοι δογοὶἢ υβ; 6 Μ1}} Ό]6858 8; 
Ης νἹ}} 1655 6 Ὠοιιε οὗ [5γϑοϊ, 
Ης ν1}} 1685 ἐῃ6 Βουβο οὗ ἄϑγοῃ, 

12} 5. τ111 Ὁ]655 ἴβοβο ψῇο ἔοϑδν Φοβονδῇῃ, 
5'118}} ἰορσοῖμον τ τὰ ἰδ6 στοδί. 

ἘΜ Δν Φοθονδῇ δαἀ ἴο γου, Ὶ 
Ενεῃ ἰο γοι! δπὰ ἴο γοὺγ ἙσὨ] άγθῃ. 

16ΒἘ]ς5864 θὲ γε οὗ δεβονδῇ, 
ἿὟΝ.ο πιδάς βοανϑὴ δηά θαγίῃ. 

Ἰσ6ΓἘ6 ἢδδνθ8 γα δ5βί πο ἴο Φοβονδῃ; 
Βυϊὶ ἴῃ δαγίῃ βαῖῃ ἢδ σίνθη ἴο πη Κὶηά. 

1 ΤῊΣ ἀεδα ῥγαΐβα ποὶ δεβονδῇ, 
ΝΟΥ 8 σ8ο ροὸ ἄονψῃ ἰηἴο 5:16 σα; 
158 υῺξ: τὸ 1658 Φοβονδῃ, 
ΝΟῪ δνϑῃ ἴο οἰδγῃϊνυ. 

8.82. (ἝΟΔ] ἱο ͵οσβεὶρ οβόνδῆ ὉΥ ΝΕ 88 Ὗ , 611 δ8 ὮΥ δυ, Ῥβ. 1834 

Ῥβ. 184 ἸΒ6Πο]4, 655 γε δοβονδῇ, 411] γε βογνδηὶβ οὗ δεοβονδῇῃ, 
Ὗς σἢὸ ΒΥ πρὶ βἰδηά ἴῃ ἴπ6 Βουδβε οὗ δεμονδῇ. 
1 10 Ρ γοὺγ Β8η68 ἴο {μ6 βαποΐυδγυ δηα 0688 δεμονδῆ. 
ὅρυϊ οὗ Ζίοῃ "1658 δεμονδῆπ νῆο μδῖῃ πιδάς μοδνεη δπὰ οαγί. 

1159 80 Οκ. διὰ ὅντ. δηὰ [ἢ Ῥβ8γβ]οὶ ἰῃ 1351, ἩΌ, οτηῖίθ λοι οἵ. 
Κ1159 80 Οἷκ., νυ ϊο ἢ Βοτο δηὰ ἰὴ ἴδο οἰ] ον ίης ν88. ἢ88 ὑμ6 ροτγίθοςι ἰηϑίοδα οὗ [86 ἱἰτηρογδεϊνο. 

ΤΟ σμδηβθ 88 ὈγΓΟΡΒΌΪΥ τηϑάθ ὑπάθὺ ἰμδ6 ἰπβυδηοθ οὗ {86 ῬδΓδ}}6] ἰπ 13519-21. ΏΘΓΘ (86 ἱταρογ- 
δνο οοουΓ ἰηϑιοϑδα οὗ ὑμ6 (μἰτὰ ᾿ϑιβοῃ. 

11151: ῬγοῦϑΌϊν ὑσγοβοὶ . ΟἿ ι0ὸ ἀονουῦῖ ασϑοκβ οὗ ἐδο Ν.Τ'.. 
π116:.9 ΟἹκ., [,δἱ., ϑντ., Τάγε., ἤδατεπδ 0) Ἀδανεηβ. Βαυΐ 8 βἰἰκῃῦ γονίδίου οὗ (9 Ηθῇ. δυκαοδίϑα 

Ὀγν Βήξκο, Ῥε8. 1, 397, κἷνοβ 89 δῦονϑθ μαγτγηοπίουβ γοδαϊΐπα. 
ἢ 82 Τρὶδ ᾿υ016 οἱ ατίπλ Ρ8. νγ88 δα ἀγεβηϑὰ ἴο ἴθ 1ϑνιῖο8 νὴ. συδταοὰ {86 ἰθυρἷὶθ δῃὰ Ῥτν- 

ΒΌΪν σαττίθα οἱ ἰΐδ ΣΏ 8108) βογνΐοαβ ἔδυ ἰωΐο ἴμ6 πίσιις. [ἰτο τηοδὺ οὗ [88 ρἱατίτη 085., ὑ ἀουδ 1688 
ΘΟΙΊ68 ἔγοτῃ ἴδμθ Οἷς. ροσίοα.. 

51342 Ἐο]ονίης Βγίσαβ ἴῃ τοδιοσίης [86 ᾿ΐῃθ 85 ἐδ οοηἰοχὺ ἀοιηδηβ. Το ἰγβαϊιοηδὶ ἰοχὺ 
τοδίβ, υελοναὴ δίδει ἰδε6 ομί ο7 Ζίοη. 
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ΦΕΗΟΝΑΗ ΒΘ ΤΟῈ 

883. Ποπονα ἢ Β Γονο Ἐθνυθαϊθά ἰῃ Ναίυσθο δηά ἰῃ 15γ 618 Ηϊδβίοσυ, Ρβ. 135 

Ῥᾳ. 1835 ἸΡτγδῖβο γε ἴἰῃ6 ἤδηη6 οὗ δεβονδῇ; 
Ῥγαῖβο ῖπη, γε βεσνδηΐβ οἱ δεβονδῇ, Ν 
206. ἢο βἰδηά ἱπ ἐπε μουβο οὗ Φδοβονδῇ, 
Τη ἴδ οουγὶϑ οὗ [86 Βοιιβα οὗ ουν ἀοά. 
δΡΓαἶβο γο δεβονβϑῇ, ἴογ ἢ 18 ροοά, 
Μακε τπροϊοαν ἴο δὶ Ὡδ8π|6, ἴογ ἱἰ 15 ἰονοῖὶν. 

4Εον δεμονδὴ βδαῖἢ σβοβθῃ ὅδοοῦ ἔοσ Εἰπμβοί, 
Αμὰ [βγϑοὶ ἴογ 18 ρϑοῦ δὴν ῬΟΒΒΘββΊΟΏ. 
Ὕ Κηον ὑπαὶ δεμονδὴ 15 σγοδῖ, 
Απά ἰμδῖ οὖν 1,οτά 18 δον 4}1] σοάϑ. 
ΟΥ δΐονον δομβονδὰ ρῥἰθδβοίι, μα ἀοοῖῃ,ν 
Τῃ Βοδνϑὴ δηά ἴῃ δδγίι, ἴῃ ἴῃ 5685 δηά ἴῃ 41} ἀθθρ8; 
ἯΗς βοηάδιῃ ὉΡ ἰῃ6 νϑροσβ ἴγοτῃι ἰῃ6 6 πη 645 οὗ {πμ6 δδγίβ, 
Βγ Πἰηϊηρθ ἢ6 τηδἰκοίἢ ἴῃ6 τϑίῃ, 
Ης Ῥεγϊηροὶῃ ἔοσὶ ἢ ἰμ6 τιὶπά ουἱ οὗ ἢἷ8 ἰγοδϑυγὶθβ. 

8ῆ:α 5ιῃηοίε ἴδῃς Βυβί θοσῃ οὗ Εἰυρὶ, 
Βοῖἢ οὗ τδῃ δπά οὗ ροβδϑὶ, 
Ὴς 5οηὶ 8ζη5 δη ἃ ψόοπάογβ ἰηἴο {86 τά ϑὲ οὗν Επγρὲ, 
ὕὍροι ῬΒδΙΔΟΣ δηα ὩρΡοὰ 41] οὗ ἢἷ8 βογνδῃίβ. 

10ῈΕς βιηοῖδ Ὥϑην πδἰϊοῃ8, 
Απὰ 516 νν πϊσὶν Κίηρ5, 

ἸΘΊΉοΩ Κιηρ οὗ [86 Απιογὶῖο8, 
Απὰ Οχς, Κίηρ οὗ Βα9ῆδῃη, 
Απάὰ 4}} με Κίηράοπιβ οὗ (δῆδβδῃη, 

Ἰ2Αῃ4 σαᾶνο πεῖν ἰδπὰ ἴον 8 μεγίίδρο, 
ΑΒ 8 μογίϊδρε ἰο [ϑγϑοὶ ῃὶβ ρεορῖία. 

ΣΤῊ πδηηθ, Ο δεβονβϑῇ, 15 ἴογενογ; 
ΤῊΣ ἴδιο, Ο Φεβονβδῆ, ἴογ 41} ζεῃθγα 8. 
ΜΈῸΡ Φεπονδῇ Μ1}} νἱπά!οδίθ" ΗΒ ῬΘΟΡΪΘ, 
Απά γοϊοπΐ σΟΠΟΟ ΠΙΩ͂ Ὦ15 Βουνδηΐβ. 

Ἰ5ΤΉς 14οἷ5 οὗ ἴδε ποδίμϑῃ δ. β:|͵ν8γ δπὰ ρμο]ά, 
Ὑγγουσπὶ Ὀγ μα 845 οὗ πηθῃ. 

16 τηουτἢ αν ἴῃον, θυϊ ἴΠ6Ὺ Βρϑδξκ ποῖ, 
1ἸΕΔ ΓΒ Ὦανο μον, υΐ πον Ποδγ ποῖ, 

8ᾷ.83 ΤῊδ ἱβ 8 οοτηροδίίθ ρΡ8. 88. 15.21 αγα ἰγθοὶν αυοϊδα ἔγοιη 115δ4-8, γα. 6 ἔτοπη 1152, δὰ 
ΤΩΒΔΏΥ ΟΥΒΘΓ [ἰπ68 ΔΘ 6 ἔτοιη Εχ. δοὰ Ὀϊ. ΤῊΘ ἰδβϑίηθ ἰδ οὔϑ (δὶ ἰ8 οἴϊδθῃ ἀενεϊοροὰ ΌΡ 189 

Ἀντὴπ οϑηηοῖ Ὀ6 ΘΑΥ ΘΓ ἴδ ἐδ ΟΚ. ροσίοα. ΤῊΘ ἐνῥηλλ νι ἴῃ 19, Ὲ,. 85 ἯΘ]1] 88 
618. 19 ἰΐοι οἵ 186 πῃ (ὴο Ῥβαϊίογ, σιρκοδὶ ἰμ80 10 Θοχηθδ ἔσοσα ἐ89 Μίδοοδ 

ῬΊΟΝ Ἡϑςῦ. τ ἤλοωΩΝ 
»135. Οἵ. 115) ἴον 80 Ὀτίαίοι οταίηδὶ. 
41351 Οἱ. ἐῃ9 οτἰ αἴ πμδὶ Ῥϑϑϑαρο ἴῃ 76.. 1012, 
ε1350 Βιϊαβεεῖν οοτη οογγϑοίίης [89 ΗΘΌ. 
5186. Τὰϊ., ἡμάρο, ἰ. 6.., ΤΟΏΘΟΣ 8 ᾽υδὺ ἀδοϊδίοη σοοποογηίης. 
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Ῥτγαῖβο 
ἔοτ κὲθ 
ΒΌΡΓΘΙΣ" 
8ῸΟΥ 

ἘῸΣ δἷβ 
οσοδδνθ 
δοῖΐδ 

ΤΠΙΎΥΤΌΒΟΙΟΑΙ, ΗΥ̓ΜΝΘ 

ΝΕΙΒοΣ Βᾶνο ἔμπον Ὀγοδὶἢ ἰπ ὑποὶγ πουΐῃ. 
Ἰ αν ἵππον ο πλδῖο μοι θ6 {ἰκ6 ἔπ θ, 
Υοδ, δθνθνομα ἈΠῸ ἐγυβίοι ἢ ἰῃ ἔμοτα. 

30 δουβε οὗ [5γϑοὶ, 1685 Φεῃονδῇ 
Ο δοιιβε οὗ Αδσγοῃ, 1685 δοῆονβῃ! 

300 Βοιιβο οὗ [ονὶ, [1699 Φοβῃονδῇ! 
Ὗς νῆο ἔϑαγ Φοβονβϑῇ, 1685 Φοῃονβδῇ! 

2: Ὠ]οςϑϑά ουὲ οὗ Ζίοη Ὀ6 δοβονϑδῇ, 
ὟἜὮο ἀπο] οῖὴ δὲ δογυβα θα. 

84. Οοὐ᾽β. ΟΘοοάποβ8 Ἐσνοαϊθά ἱπ ἰδ οσίς οὐ Ογοαϊζοῃ δηά ἱῃ [1βσγαϑὶ 8 
ἩΗϊβίοσυ, Ῥβ. 186 

Ῥβ. 186 Ὁ γίνε ὑπ8η15 ἴο 6 [τὰ Φοῃονδῃ, ἴον ἢ ἰβ σοοά, 
ἘΤὸγ Ὠΐβ ἰονὶπρκι ἀπ 658᾽ ἐπ υγοῖῃ ἔογανοσ." 
30 σῖνε [8ηΚ5 ἴἰο ἐπ6 αοὰ οἵ ροάϑ, 
Ἐὸγ 18 Ἰον! κί ππ658 πα γοῖῃ ἔογανεγ. 
80 χῖίνο ἱδηκα ἴο με Τοτὰ οἵ Ἰογάϑ, 
ἘῸγ ἢῖ5 ον κά π655 οηἀυτοίῃ ἴογονοσ. 
Τὸ ἢϊπη ψῆο δἰοπο ἀοοὶ σγοδὶ" ΟΠ 6Γ5, 
ἘῸῚ 5 ον! ηρκὶπἀη685 ἐπα γε ἴογανογ. 

Το ἢ ψῇο ὈΥ υπάογϑίδηαϊης 846 ἴΠ6 Βοδνθ 8, 
ον Πὶϑ Ἰον!ησΚίπη 688 Θηαπιγοί ἴοσγανογ. 
ὅ1ο Ὠἷπὶ γψγῆο βργοδα ουἱ 86 δαγῖ ἢ δῦονο ἴ86 ννδίβιβ, 
Ἐὸὸγ ἢἷ5 ἰονρκίηη685 οπἀ γαίῃ ἔογονογ. 
77. μη ῆΟ τη866 ρστοϑδὶ ᾿ἰσἢ 8, 
Εὸτ Π18 ον! πο κά π689 ἐπα γοὶῃ ἔογανογ. 
97}. 50η ἴο γτυΐο ΌῪ ἀΔΥ, 
ἘῸὸγ ἢϊ5 ον! κιπά 685 οπά υγεῖ ἴοσγονογ. 
7} τῃοοη δηά βίδγϑ ἴὸ για ὈῪ πἰσἢϊ, 

Ἐδὸγ ἷβ ἰΙονϊπρκΚίηάπ685 ἐπα υγοίῃ ἔογονογ. 

100 ἢ ΨὮΟ βιποὶο Εαυρὶ ἰπ ἰμοὶν ἢγεὶ- ογῃ, 
Ἐὸγ ᾿ἷβ ἰον!ησκιπάηθ55 θη υγοὶῃ [ΌΓο νου. 

πΑΠα Ὀγουφῃὶ ουὖἱ [ϑΓϑοὶ ἔγομι διηοηρ ἰῃ ΘΠ), 
Εογ ἷβ ἰονἱηρκΚιπάμ685 θη υγοὶῃ ἴογονοσ. 
ἸΥ,ἢ ἃ βίσοηρ απ δηα ἢ δὴ ουἱϊδίγοϊο ῃοα δύτη,Κ 

8.84 ΤὨΐβ Βισῃν ᾿ἰτατγρίοα! Ρ9. 18 ἃ σοτῃροβὶίβ οὗ ἰάθδβ δηὰ ρῆγβϑοβ ἀθγὶ νὰ ἔγοπι θαυ ον Ο. Τὶ 
τις. ΤΏυδ ἴὴ6 οροηΐϊης νϑβ. ἰθ ἰοιηὰ αδἰδὸ ἰῃ 106], 1071, 5πα ΠΊΒΙ. Ἧαβ. 3. ὃ δΓθ 88 δόδο οἵ Πὲ. 
1011, νβ. 4 οὗ Ρβ. ὮΝ δηα 8610, γϑ. δ οὗ 76γ, 1013; να, 5 ̓ οἔ 15. 425: αῃρα 1-9 οἱ ὅση. 116-185. ὉΔι., 11 18., 
ἜΝ 1, δηά οἴδος σοτηραγβεϊν οἷν ἰαΐθ 88. δῖα (86 ομίδί βουγοββδ. ἢἰ8 ἀορθηάθῃοθ ἱπαϊοαῦδβ ὑμαὺ 
τη 8. Ρ5. νν88 ὈγοΌΘΌΪν ποῦ συτὶ θη Ὀϑίοτγο ὑπ6 ΟἸκ. ρεγῖοά. Τὴ δἰ] υδβίου ὑο Ψθβονδμ᾽ 8 ἀδἰίνβγδῃσθ 
οἱ μὶβ Ῥθορὶβ ἔτογα ὑμεὶγ δα άνεγβαγίθϑ, ἰπ 32, δῃὰ {Π6 δχυϊδηῦ ποῖβ ὑδαῦ ρογνβάθϑ [86 Ρ85. ροϊηϊν ἴο 189 
ΜΜδοσδῦθδη ογα, ἤθη ἴΠ6 ρϑορὶθ τοὐοϊοεὰ ον ον ὑδμοῖγ ν]οίοτίθβ, Ξορδοτγίση 1812 βίδίθβ ὑμπδί ἰὴ Ἰἰαῦθσγ 
γηθβ Σὺ ννα8 βυυῃβ οὐ [86 βανθῃΐῃ ἀδν οὗ [Π6 δαϑὲὶ οἵ Τ᾽ η]δανοηθᾶ Βγοδά. [ἰ8 αἰἀβοῖϊίΐο. ῬΌΓΡΟΘΘ ἰδ 
ονϊάρηϊ, δηᾷ ἰὉ τὴλν οΥ κί αι ν ἤᾶνο ὈΘΘΏ ομδηίοα ἰπ ὕμ6 βυπααορυθ, 86 Ἰοδιάον γοοϊϊ ας ὑδ0 ἔσαι 
Ἰΐῃο ἴῃ δδοὴ σουρ]ού πὰ {86 ρϑορὶθ οὐ ὑθιηρὶθ βίο τβ )οἰπίηρ ἱπ [Π6 τϑουττίης γοΐσϑὶῃ. 

41261 1,10., ἐλ Μεείντιρ οἵ ἰονε απὰ πιεγον ἰδαὶ »τοπιρίδ κιπαὶν αεία. 
Ὁ]126Σ 1,10., ἐδ εἰεγπαὶ. 
ν 1306 Ογδαί αἀοαῦγονθΒ [86 τηρίτο ἰὼ ῃ6 ἩἨθΌ. δηὰ στϑν Ὀ6 δοοοῃρ δῦ. 
ν 1361 Οἱ, δὲ. 515, 612, οἴο., ἔοσ (815 ἰάϊοτα. 
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ΟσΟὉ 5 ΟΟΟΌΝΕΘΒΘΒ 

Ἐὸὸγ ΗΪ5 ον πρὶ πάπμιοββ δηἀυγοὶῃ ἴογονογ. 
1 Τὸ πὶ ψ8ο αἰνϊάοα ἰδς Βεοα 868 ἴῃ βυπάοσ, 
ἘὸρῚ ἰδ ον! πρ τ πάη658 Θμἀυγοῖῃ ἔόγονογ. 

ΜΑπἀ τη866 βγϑοὶ Ρ858 ἱπγουσῇ ἰδδ πιά 5ὲ οὗ 1,2 
Ἐ0Ὶ δὶ ον! ρκίηπ6855 πα υγοῖῃ ἴογανογ. 

ἸδΔΑῃ4 ονογίησγον ῬΒδγδοῦ δηα ἢ}9 Ὠοβὲ 'π ὑμ6 Ηρα 868, 
ἘΡῚ ἢιῖ5 ᾿Ἰον: ρκὶπάη685 μά υγοῖῃ ἔογονοσ. 

161ο Πὶπη ψ8ο ἰοἀ Ηΐβ ρϑθορίς ἱβγουρῇ ἴῃ6 ᾿]ΟᾺΘΓΏ655, Ἐοι 
Ἐὸς ἢ8 ον ηρκιηπο88 ἐπάυγείῃ ἔογανογ. Ἰβαϊρα 

17 Τὸ τὴ σψἢο βπιοῖδ ργοδὶ Κίηψϑ, ῬευΡΙο 
Εοτ' ἢ18 Ἰον!η σε πάπο85 οηάυγοῖῃ ἴογενογ. Ῥοδβοϑ- 
18Α ῃ4 5]6νν ἔδιθουβ Κίηρβ, πρύμο 
Ἐοτ 18 ον! Κη 4η689 Θμἀυγεῖῃ ἔογονογ. 

ἸΘΊΏοη Κίηρ οὗ ἴῃς Ατηογ 65,7 
Ἐὸτ ἢ15 ον πάΠ688 πα υγοίῃ ἔογονοσ. 

Ξ20Αη4 Ομ, Κίηρς οὗ ΒΑ4βῃδῃ, 
ἘῸτ ἢΪ8 Ἰον!  κἰ πΠ 6595 πα πυγοὶῃ ἔἴογονογ. 

1. Αηὰ ρανα {πΠοὶγ ἰαπὰ ἴογ ἃ μουϊΐασο, 
Ἐοτ ἢ15 Ἰονἱ Κι η685 ἐπάυγοῖῃ ἴογονογ. 

ΞΕ νη 8 μογϊΐδρο ἴο [5γϑοὶ Ὠἷβ βογνϑδηῖ," 
Ἐὸγ 18 ον! ΚΙ 6Π658 Ομ ἀυχοὶ ἴογανοσγ. 

3. ͵Π.Ο σοπλοιηθογοα 0 ἴῃ Οὐγ ἰονν οϑίδία, Ἐοτ 
Ἐὸγ ἢἰὶβ Ιου πρσκὶ πάπι6855 ἐπα υγοίῃ ἔογενεγ. μεῖς 

ἩΑηἀ δίῃ ἀδ] νογθα υ.5 ἔγομι Οὗ δἀνογβασίοβ, προ 
Ἐογ ΗΪ8 ον ηρ ε πά 6885 σπάυσοῖ ἔογανογ. ἔοϑα 

ΤΌ ρίνοιϊ ἰοοά ἰο 411] ἤ6βῇ, ἀμ ἐεὴθ 
ΕῸΓ ἢ15 ον κΚιππ6858 οηυγεὶῃ ἔογονογ. οἵ Δ}} 

300 γίνε ὑπδηκ5 ἴο ἐπ ἀοάἁ οὗ Ηδαδνεῃ, Ὦδὰ, 
Ἐὸὸγ ὶἷβ ον ρκίππ688 οπάυγοῖι ἔογενογ. 

885. Τοδονδα ἔπος Ὁπέαοϊης Ἐοῖρος, Ρβ. 146 

Ῥβμ. 146 ἸΡγβῖβαε Φοδονδῃ, Ο τὴν 8οὺ] ! Ἐχοε- 
ἼΥΏΠ6 1 Πἶνα 1} 1 ργαῖβε Φοβονδὶ, νι: 
1 ν}}} βης ᾿γϑῖβεβ ἴο ἵν αοὰ ψἘ}ὸ 1 μᾶνο Ὀεΐην. 

χ 136: Οἱ Εχ. 1477 
713619- ΤΏοθ6 ν85. 86 σοχζαγάθα Όν δοόσὴθ οοζωσηθηϊδίοιβ 88 8 ἰδίου ἱπδοτχίίοῃ, ἴου ἐθον ἀδρασγὶ 

ἔγοσω ἐπ6 τοσυΐδὺ ὑμθηλα οὗ ἀρ . Βυὺ οἵ. 8. 9, 15 (0Γ 8 Βἰταῖ ας ἀδραγίυγθ. ἴῃ ἃ δἰφαὶν οομπηροπίϊθ 
Ῥδ. οἵ ἀπο ς διβοίεν 10 'ἰ8 ἀμῆσουϊυ ἰο ἀἰδοπαυΐδη τὶ δαοδυσγϑηοα ϑαυϊϊοσ δηὰ ἰαΐου διγαίδ. 

1351. λα ρεορίδε. 
Ἐν με ἩδΙ]οὐ ρ8. ἰθ Ῥτγοοθάθα διὰ [οἱοννοὰ Ὁν {86 [ἰτυγαῖςαὶ ἔογτουϊα Ἡ αἰϊεϊωγαῆ. ΤΗδὶ 

δῦ {86 δῃὰ ἷβ ηοῦ ἰουηα, Βονονοσ, ἰῃ ἐμ αἷς. 8. 4 'β αυοϊοα ἰῃ ἵ Μβο. 2230, ἱπαϊοδίης (μδὺ 1 ἱδ 
δὲ Ἰοδϑὶ δασϊϊος ἑμδῃ {86 ἀδίβ οἱ ἰμδὶ θοοῖ. [Ὁ δοιωβϑ οἰΐδϑυ ἔγοτω ὑδ8 οὐων ρασὶ οἵ τἴ86 ΟΚ. ογ {89 
ΘΑΣ οΥ ρϑτί οὗ (6 Μδοοδροβῃ ῬοΙθος 1τ6 οομβασπηΐ, οχυϊδηῦ ποῖθ, βδύδβ, ἯΙ ΡΘΕ ΘΟ ἴο [86 ταΐφῃ οἵ 
Βίτιου, ψο ποσίν Ἰοσγφύγα ὅς 180 αἰνίπο Εὶῃγ ἴῃ οδδιηρίοιίης ἐδ ἢ ἐσοοΐης ον 8 
οδρνοθ. Οἵ. 1 Μδο. 13. 
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Ἐὶ- 

ΠΠΤΌΒΟΙΟΑΙ, ΗΥ̓ΜΝΒ 

ϑΡιυιΐϊ ποῖ γουγ ἰγιιβῖ 1 ὈΓΙΠΟ6Β, 
Νὸονσ ἴῃ 8οῃ οὗ ἵἤδϑῃ, νῇο 15 Π61}0655,8 
4Βθοδυβο 6 γοϊυσηοὶ ἰο 86 οαγίῃ,"Ὁ 
Αμά 4}} μὶ5 ὑβουφῃῃ δ ἀο ρογί8ἢ. 

ΉΔΡΡΥ 18 Βα σῇοβα μοῖρ ἰβ ὅβδοοδ᾽β ἀαοά, 
ὝΒοβα δορα 18 πῃ Φεβονδὴ .ιϊ89 αοα, 
76 τοῦ οὗ θδνοῃ δηα θαγίἢ, 
Οἱ [δς 868, 8πα 8]1] {μδὶ ἰῇ ἰβϑι 15, 
Ὗο Κοοροὶῃ ἔδι 685 ἴογανοσ, 
ΤΧΒΟ ἀοοίῃ }ιϑἰϊος ἴο {π6 Ορργεββϑά, 
Ὕ}ο κίνεῖϊῃ ἔοοά ἴο 5 Βυῃρτγυ. 

ϑοβονδῇ, νῇο Ἰοοβοίἢ [86 ΡΥ ΒΟΠΘΙΒ, 
Ζεβονδὴ το οροποίῃ ὈΪ1Π4 ον 68, 
δεθοόνδὴ 80 τγϑίβοῖ ἢ ὕὉρ ἔμοβϑο θονθα ἄοντι, 
δοβονδὴ ψψἢο Ἰἰονοῖι ἴμς τἰσῃΐθου, 
9) μονδὴ το ργοϑογνοὶῃ ἴῃ ΒΟ]Ου ΠΟ ΓΒ, 
Ης υρβοϊ]άοιῃ μα [αἰ μου] 6858 δα νϊάον, 
Βυὶ 86 νὰν οὗ δε υἱοκοα Πα τα κοὶ σγοοϊκοα." 

1016 ῃονδὴ ν1}} τοΐζῃ ἔἴόγανογ, 
ΤῊν 6οά, Ο Ζίοῃ, ἴο 4}1} χοῃμογδὶ!οῃβ. 

886. Τοδονα 5 Οσδοίουβ ἀπά Ομηϊροίοηὶ Ρονοζ, Ῥβ. 1471::-:-Φὠ 

Ῥβμ. 147 ἸΡταῖβο Φθβῃονδῇ, ἔογ 1ἰ 15 σοοά, 8 
Μαῖα τροϊοαν ἰο οὖν 6οά, ἴον 1ἰ 15 ρἰθαϑδηῖ. 
22 ονδῃ ἀοὶῃ θυ ἃ ὑρ δεγυβδί οι, 
Ης σεαϊβογοῖῃ ὑΠ6 ουϊοδϑὶβ οὗ [5γϑοὶ, 
2ῆ)ς. Ἠοδ οι ἢ {πὸ Ὀσοϊκοη-ῃραγίθα, 
Αμά Βίπάοια υρ ἰμποὶν ραϊηΐυϊ νου. 

4: οουηἰοὶῃ 86 πυσθοῦ οὗ ἴΠ6 5[8Γ5, 
Ης κίνοιϊῃ πδπη68 ἴο 8ἃ}} οὗ ἴΠμ6 πη], 
δατοδὶ 15 ον 1,οτὰ, δηά οὗ τσ ϊν ΡΟΟΣ, 
Η!5 υπαογϑίδηαϊηρ 15 ᾿μβηϊ6. 

41465) 111., ἐο υὐλοπι ἰδέτε ἰδ πὸ λεῖρ. 
Β1464 ὅο 1 Μϑδο. 2820 βηὰ 1:6 τοαυϊτοιηθηῖδ οἱ ἰδο τοοῖσθ. ἩϑΌ., λί δγϑαίδ σοασίλ 7ογἱλ, ἣδ 

1469 ΤΏΘ ᾿ΐηθ ἰ8 Ὀαϑϑὰ οὐ ῬΒ. 19, 200 83, 3413, δηὰ Εοο. 712, [Ὁ τῶδν ὍΘ ϑϑοοηάδγυ, ίογ ἰΐ ἰδ 
Ἰοοθεὶν σοπεροίθα νυ 115 οΘοηϊοχί. 

8.86 ΡΒ. 147 Ἄοοηϊδίπδ ἔτννο οτ αῖ ΠΔΠν ἱπάθροπάθηϊς ρόθσηϑ. ΤΉΘΥ 8ΓῸ 5Β.}}} βεαραγαίθ ἰῃ 86 ΟΚ. 
Ὀυΐλ ἢανθ Ὀδο υπϊἐθα ἴῃ ἴμ6 Ηδ0., ὑσοῦθΪν Ὀδοδυθο (πον 68] τἱτἢ ἐδ Βδὴθ ἰῃοσηθ δηὰ ἰἢ νοῦν 
τουσἢ ἰδ βδῃθ νῶν. ΒΒ γίρχε (οἴ. ὨυὮπλ' 5 ογάογ: 1-8. 6, 1, 4, δ, 8:11) Αἴσο πη ἔτχο ΙΩΒ ἰη 3.6 βηὐ 1:11. 
Ὀυΐ 1-9 ἀπὰ 4 γα ἴοο οἰοβαεὶν ῬΆ γα} ]6} ἴῃ ὑμβουσθῦ ἴο 86 βεραγαίθα δηὰ 111 χηδῖζθβ 8. οοσαρίθῦθ δὐά 
Ἰοαίοαὶ ᾿ἰΐθγασν υπἷῦ. ΚΘ 86 οὐδ ντῖηβ οὗ ὑμδη καρ νίηρς ἴῃ (δ ῖ8 οοἸ]θοζώου, ἰδ 88 ὈγοΌΘΟΪΥ 

ὁ δυης ἴο οοἰοὈγαίθ 6 ΜδαοολΌθδη νἹοίοτίθβ. 
4147: ΒΘ Ή Εἶν τονϊδίησς ὑμ9 ΗδθΌ. 85 ὑμ86 οοηΐδσχῦ δηὰ γα δ] Ἠδγὴ ἀθιηδηά. 
91471 Α δΒογῖδο 888 δα ἀϑὰ ἔσοσῃ 831, ργαΐδε ἐδ οοπιεῖν. ΟΑΕἷκ., Ῥγαΐβα ἴδ σοπιεῖν 707 ΟἿ Οοά. 
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ΦΕΒΟΥΑΗῈ ΟΜΝΙΡΟΤΕΝΤ ΡΟΝΕΕ 

Θ)Βονδὴ 15 {μ6 τοβίογοσ οὗ {πὸ δ!ιοῖοα, 
Ης οδϑίοίἢ ἄόντῃ ἰμ6 ψὶοκοὰ ἴο οβϑγίἢ. 

Ἴδης ἴο δεμονδὴ σι ὑβδη αρινίην, 
Μαῖα το] ον ὑροῦ ἐπα Βα ἴο οὖν αοά, 
Βο οονογοίι ἴμ6 ἤοδνθβ σι οἰου 5, 
ὝΈῈΟ ρῥγδορδσζείδ σγαὶπ ἔοσ ἰδ δασγίῃ, 
ὟΒο στρδκοῖῃ δα τηουῃἰδίηβ ρυἱΐ ἔοτί ἢ νογάυγε,ΐ 
6 σίνοὶ ἰο 86 Ὀοδϑὶ δ158 ἰοοά, 
Το {86 γουῃῇ γτάνθῃβ 6 ἢ ὑπ 6 Ὺ ΟΓΥ. 

10}Ε“α οἰ] σἰοῖῃ ποῖ ἴῃ ἴμ6 βἰσοησίῃ οὗ ἴδ ΠΟΙΒΘ, 
Ης ἰδκοὶῃ πο Ὀ]Θδϑιγο ἱῃ ἃ Πη]81}8 ἰ6 5; 

τι ο βονδὴ δοίη ρ]θδϑυγα ἱπ ΗΒ ΟΠ ΡΡΟΓΒ,ξ 
Ιὴ ἴδοβο ψῇο νϑὶὶ ἴοσγ δὶβ Ἰον κι η ἀπ 658. 

887. Ἰοδονδῆ β Οτζδοίουβ Επ|9 ἰῃ Ναΐυγο δηά ἰῃ 15Γ861}8 Ηϊἰβίοσυ, Ρβ. 147:32-20 

Ῥε. 147 3 Ργδῖ5οὸ Φοῃονδῃ, Ο δογυβδίθι, 
Ῥγαῖβε ἴῃν ἀοα, Ο Ζίοι; 

ἸΕῸΡ Πα Παὶῃ βιγοησίοηθα ἰδ θδᾶΓγ8 οὗ ὑἱῃν μαῖΐο8, 
Ης διαῖῃ ]6β8ϑθα ἐμὰν ομ] άσθη ἱπ ὑδθν πιά 5ϊ. 

ΜΗς τ κοῖῃ ὑῃν Ὀογάθγβ Ρθδοθ; 
Ης βαιϑβθοῖ ὑῃθ66 τι ἰδ6 βηοβὲ οὗ ἰμ6 νθῃοδῖ. 

1.Ώ.Ις βοπάδι ἢ ἢϊ8 οοιῃσηδηά ἴο {86 φαγί," 
ΗΙ5 νοχγά συπηοὶῃ νΟΥῪ 9 {{]ν. 

1}|Π.6 σίνοϊ βῆονν {|κὸ ψνοοϊὶ, 
Ης βοδιίϊογοῖὶῃ ἴμ6 Βοδγ-ΐγοβὶ {᾿πὸ 8.5} 68. 

1.5 οδϑίοϊἢῃ ἄονῃ ἷβ ἰοο {ΚΘ τη Ὑ56]8, 
ΤῈς νδῖΐουβ βίδηα Ὀοΐοσγο [15 οοὐ]ἱα. 

188 6 βοηάοίἢ ουἱ Πὶ5 νψογὰ δηα τη ἰοὶῃ ἤθη), 
Ης οδυϑεῖὰ εἷβ τη ἰο οἴδηρο δηὰ {86 τναΐοσβ ον. 

Ὴῃς ἀδροίαγοι 8 πογά ἴο ὅδοοβ, 
Η!5 βἰδίϊυϊοβ δηά ἢἷ9 ογά ϊπβηοθϑ ἰο ἴϑγδεὶ. 
Ης Βαίῃ ποὶ ἀθ68}} 80 τ δὴν οὗμοῦ παίίοῃ, 
Αμὰα δ5 }υδρτηηοπὶβ μον Κηον πο. 

1478 Οὐ, γον βίης, λδ πιαζείδ νεγάμγα ργοῖο οπ (λα πιουπίαϊη. 
ε147:0 τι. λοϑε τοῆο 7εαγ ᾿πι. 
887 Ταὶδ Ἰέύε]ο ̓ ἰδταταῖοαὶ Ρ8. ἰ8 τον δυφχοδίένο οἵ {86 δρίτὶὶ οἵ 86 768 ἰπὶ 80 ἀδν οἱ βίσωοῃ, 

ἩὮΘΏ δ ἰδϑὺ ἴον Το δἱ ΘΟσΙΡΆΓΒΕνΕ Ῥ6δ0θ ὙΠ [86 τίπα οἱ δἰὐἰδοϊσης οθ8 Ἡνμὶο ἐπ 086 Θδ θοῦ 
ψ8 οὗ 806 Μδοσδῦθδῃ δἰγυραίο δα ϑηγηθϑηθαὰ ἤθη, 8. Ιὲ νοΐοϑθ ἴ6 δα δίβοιίζοῃ λα τ ο- 

εἶνίης, πὶϊὸ τι οἢ ἴδον τον δαρφὶ 18 οῖτ υη νοπιρα ᾿Γ τὶν. 
47. (Οἱ αδῃ. 1 ον ὑπο Ὲ δϑῖὴδ ἰάθϑ οἱ ζϑμον ἢ 8 ἐπ ΓΤ ΘΟΣΏΤΆΔΏ, 

"14818.Α οὗ οὗ [86 νἱπὰ ἔτγοσῃ 8 πογίῃ ἰο 9 δδϑδὲ οὗ δουῖϊδ ({πΠ0 ἀϊτθοοοῃ οὗ ἰμ8ὸ δοῖ 
ἀοδβοσὶ) Ὀσγίμβθ ἃ βυάάδη τίδο οὗ ἰθσωρογδίυσο ἰῃ Ῥαδίθδιῃθ. 
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ΠΎΤΓΒΟΙΟΑΙ, ΗΥ̓ΜΝΒ 

8.88. Οἱ]! ἰο ΑἹ! Οσοαϊοά ΤὨΐηρβ ἰο Ῥχγαΐβο Τοδβονδῖ, Ρβ. 148 

ἼΩΝ ὼ Ῥβᾳ. 148 ἸΡγαΐῖβθο γὰ δοβονδῇ ἔγοταῃα ἴδ βοδανθῇβ, 
ἰῃ [86 Ῥγαΐβα ἢΐτη οὴ ἰῃς μοι ρηίβ. 
Βεδυθῃθ ΞΡγαῖβα ᾿ΐπ), 81} 8 δῆ μο 5, 

Ῥγαΐβο δἷηι, 41} ἢ}5 Ποϑβί. 
ΣΙ 186 ἢ π, Β.10 δηἀ ΙΏΟΟΠ, 
Ῥγαῖβα πἴμη, 8}1 γα ϑίδγβ οἵ "κῃ. 
Ργαῖϑθο ᾿ἷπι, γα βοδνθῃβ οὗ ΘΑ ΘΏΒ, 
Αμά γα ναΐοσυβ ἰδὲ ἃγὸ ᾶῦονα ἴῃς ΒοδνΘΏ8. 
δΙ,ἱ μοῦ ρῥγϑῖϑα ἴῃ ἤδιης οἱ δεῃονδῃ, 
ΕἘὸγ Βδ σοιῃσηδηάοά, δηα ὑπο ογα ογοδίθα, 
ΘΑῃά πο δδιἢ οϑὶδ Ὁ ] 156 ἔποσὴ ἔογονοῦ δπα ὄνου, 
Ης Βεαίδ φίνϑῃ 8 βἰδίυϊε ποὶ ἴο θ6 ὑγϑδῃβϑγοββϑοα  Κ 

ΑἹ! οα τ ἼΡγρ!δα δεβονδὴ ἴγοιαῃ ἴδ δαγίῃ, 
Ὗδ ταοηβίογϑ οἵ ἴΠ6 868 8ηα 81] ἀ6608, 
ΒΕῚΓΟ 8δη4 ἢ41], ΞΏΟῪ δηἃ νϑροσ, 
ϑίογια ψὶηα, ἔυ 6} Ηἷ8 τνοχά, 
ϑΎ 6 τηοιυηίδιη5 8δηἀ 8] γα Ἀ1}15, 
Εταὶϊΐ ἰγθοβ δηα 41} γε ὄθάδγβ, 

ΤΟΥ] δῃ1πλ8}58 ἀπά 41] γε οδι]ο, 
Οτοορίης ἰπῖηρθ δηα νιν Ὀἰγάβ, 

1: ΚΊηρβ οὗ [86 οαγί ἢ δπά 4} ρϑορίςβ, 
ῬΓποΘΒ 8πἀ 8]} }υάζεοβ οὗ ἔθ οαγίἢ, 
ΒΟ. γουπᾷ ΠΘ ἢ δηα τϑ᾽ θη, 
ΟἹ πηοῃ δῃηὰ ἌἽμι] άγθη; 
11 οἱ ἰβοῖὴ ργϑιῖβα ὑμ6 ἤδηη6 οὗ δοβονβδῇ, 
Ἐὸγ ἷὶβ ἤδηηο ἰβ θα! θὰ οὐ ῃϊψζῃ, 
ΗῚ5 τηδ͵]οβδὶν 18 ονϑγ ϑαγὶ ἢ δῃᾷὰ ἤδᾶνθῃ, 

ΜΑπα δα Βαίῃ [6 ὺρ ἴῃ 6 Πότ οὗ Ὠἷβ Ρθορ]ο.; 
Ης 15 {86 ῥγϑῖβα οὗ 8}} ἷβ ἐδ ἐμ] ΟΠ 685, 
Οἱ ἰδιο Ιβγϑο 68, ἃ ῬθορὶῈ Ὑ ἘΙΘὮ 18 ΠΘΔΓ ἰο ἢϊηι. 

δ80. ΤὨδηϊκορί νίηρς ἰος Ἐσθοοαὶ γὶοϊοτί68, ΡΒ. 149 

πρῶ Ῥβ. 149 Ἰβϑίηρ ἰο δοβονδὴ ἃ ποῦν βοῃζ, 
Ξὰ Αμὰ ἢ] ῥγβϑὶβα ἰῃ ἴῃ 6 85βϑιὶν οὗ [δ διιἔυ!]. 

21,εἱ [8γδ6] γο)οὶοα ἰπ ἢϊ58 Μβδᾷκοσ, 
Ικἱ ἰῃς 8οῃ8 οὗ Ζίοη οχυϊ ἴῃ ὑμοὶγ Κιίησ. 

185 ΤῊΪδ ρΡ8. ἰ8 δὴ οσρϑηῃβίοῃ οἵ Ῥβ. 1031:.ὄ ΒΞ Ι{ 5 ἰαγίπον ὀοσρβῃάθα ἴῃ ἴῃ ϑοὴρ οὗ ὑμ6 ΤὮγθο 
Ομ . [1018 Ὀαδοὰ οὐ θη. 1. [5 Ὀχοβα ουζοοῖς δυχαοδίδ ἴμη6 τϑοὶς οὐ Μδοοβθοδῃ ροτγίοα. 
Τὼ ρυἷδοθ δἱ [86 οἷοδα οὗ 86 Ῥββὶ τοῦ ἰμάϊοαί θα ὑμδὺ 10 νν88 οὔθ οὗ [88 βονϑθῃ ἀοχοϊορίοδβ δα ἀϑὰ ἴο 186 
ΘΆΓΙΙΟΓ οΟἰ οι οΩδ οὗ Ὠντηὴθ Ὀν ἴπ6 δηδὶ οαϊίΐοτδ οὗ ἴῃ6 Ὀοοὶς οὗ Βδίσῃδ. 

Κ]͵1488 ΟΥ κ᾿ Ὁν τονϊϑίηρσ, τσλῖολ ἐλὲν πιὰν ποὶ ἰγαπιδοτδδ. 
1148:. 1, ὲ., σίνθη ἴοι τϊσῃῦ ἴο τοροὶ δὰ ονογίῃτγον τμοῖν ἔοσβ. 
89 Υβ. δ το} ἀσβοσὶθοβ ἴα δυΐμοῦ οὗ μὶ8 ΜδοοδΌθδη 08., ὰο 85 ΟἿδ οὗ ἴδ Ηδδί 68} ΟΥὉ 

[αἰ τυἴυ} ἀπ τὯὸ ῥγοῦθῦϊν οδιτίθα ἃ ὑννο-σθάκοα δινογὰ ἐμ 106 ᾿8 18 οἱ υἀδ5 διὰ Ββίταοι. 
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ΤΗΑΝΚΙΟΙΨΙΝΟῈ ἘῸΒ ΒΕΓΕΝΊΤ ΥΙΟΤΟΕΒΙΕΞ 

1 εἱ ἰῃοπ ᾿Γδ186 15 ἤδη ἰῃ πα ἄδηοθ, 
Μαῖα πιοοαν ἴἰο εἶπ τ ἢ {ἰπγοὶ δηα ἱγτα.Ψ 

4Εον δεβονδὴ ἀδ! ἰδ ἰπ ἢἷβ ΡΘΟρΡΪΘ, Ῥσαῖδο 
Ηε δάοσμει ἰδὲ δ!οιθα τ ῖτ νἱοΐοτγ. ἐὐτ 
δὶ ὑπὸ ἐδ τ ἤν] οχυϊὶ ἴῃ σίοσγυ, ,λόψος 
οἱ ἴβοὰ βἰηρ ἴογ 710Υ οὐ ἰποὶγ Ὀε668. τίεϑ οὐδ 
1 186 ἰὴ ργαῖβεβ οἵ αοά μὲ ἴῃ ἐμεῖς τωουὶ,π βαρ οἰτῆ 
Απά ἃ ἱνο-οἀροα βνοσγα ἴῃ ἱμποὶγ μδηά, ἴοϑϑ 
Το ὀχϑουΐϊο νθηζοβησα οα ἰμ6 μοδίδρῃ, 
ΑΔ Ρυμιβητηθηὶ ου ἴπ6 ΡΘΟΡΪΘ68, 
870 ὈΙηἀ ἰδεῖν Κη ρ8 σι ΟΠ δἰη8, 
Απά ἐδοῖγ μοθἾ65 τ τὰ ἔοι το γϑ οἵ Ἰγοη, 
587. ἜἽχοουϊα οὐ ἴπθπ ἰδο ἀστιηοπὶ τειτΐδπ;8 
1 15 δι ΒοΠΟΡ ἴοσ 8}} ἷβ ἰδ: μέ] ΟΠ 68. 

800. Το Οτοαῖ Βοχοίομν, ΒΒ. 150 

Ῥβ. 1δ0 ΤΡγαϊβε (ἀοά ἔογ ἢ Βο 685, Ομ]! ἰο 
Ῥτγαΐβε Ηἷτα ἴογ ἴῃς ἀἰβρίαν οὔ ἢϊ8 ΡΟΎΥΟΊ, λέπραν 
ΡΓαῖϑο Ηἶτη ἴοῦ 15 ἀθϑαβ οὗ τιϊρῃϊ, 
Ῥγαῖβα δἷπὶ ἴοσ ὑπὸ δρυπάδῃος οὗ [8 ζγοδίμθββ. 

δ αἶϑε ἢϊτὰ τ ἢ ἴῃ6 Ο]αϑὶ οὗ ἴδε Βοχῃ, νι 
Ῥγαῖβε Εἶτα τ ἢ ΒδτΡ δηὰ ἴστε, ἘΔΌΘΙΘΑΙ 
Ργβῖβα Ηἰτα ὙΠ ἢ ἰἰρτοὶ δα ἄδηςς, ρα 
Ῥγαΐῖβα μἰπὶ τὴ δ τίπρβ ἀπὰ ρίρα, ΤΣ 
δΡγαῖβο ἢἷπὶ ψἸ βουπαϊηρ συ τη 418, 
Ῥγαΐβο ἶστὴ ἢ οἰ ϑῃϊη ΟΥΣΩθ 818. 

εἴ Ἔνοσυ βίην ἐμαὶ Βαὶῃ Βγεδῖδ ρῥγαῖϑα δθβονδ τῇ ἘΤᾺ 

1 1406 1 0., ἐπ ὑἱεὶν ἰλγοαῖ 
: 1409 Νοὶ ΟΝ ἐπ δυο θοοῖκθ 88 ὃ ι., Ὀυϊ ἐπ [80 Ῥσγορβϑοὶοβ {κ Εὐβαϊς. 38, 39, [8. 41:, Μ|ο. 

43, δυιὰ  πΝ 
8 900 Ὑ υπρρει ῬΒ. 85 ᾿υτίτίδη 85 8 οἰοδίης ἀοχοίοασν ἰο (86 δϑηϊίιεο Ῥβαιίοευύ. ἴὲ 

ἐβοσοίοτο ϑοττοσροι ΕἼΡΠε ἀοχοϊοσὶοθδ δρρουἀϑθὰ ἰο ἐδ θαγίϊος οοἸϑδοουδ. ΟὉί. 41}, 
Ἴ218.20 580.3 δηρὰ 10648,ϑ, Ὁ τῶν Ὀ6 ἀδίοθα δου 140 Β.ς. 

9 1501 ἘΠΕ ΤΡ ΒΈΩ, σε ας ον 
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Πα Ζθα Ὁ. (ὡοοσίο 



ΗΥΜΝΩ ΟΕ ΑΠΟΒΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤΈΓΞΤ 

Ι. ΦΕΒΟΥΔΗ Κ ΜΑΦΕΒΤῪ ΑΝῸ ΟΟΟΌΝΕΝΚ ΒΕΨΕΑΙΕΌ ἷΝ 

ΝΑΤΌΒΕ 

Ῥβ5. 8, 191.6, 49, 891. 3. 6:16. 104 

Π. ΗΙΒΊΟΥΙΝΕΟα ΡΕΟΥΙΒΙΟΝΩ ΕῸΒ ΜΑΝ 

ΠῚ ὅδ. 4, 8. 865: 6ὅ, 144:2:16 108,.189 

ΠῚ. ΤΗΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΒΟΨΑΗ᾿ 5 ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

Ῥβ8. 448, 48, 68, 271-65, 46, 8, 4, 11, ὅθ, 16, 10212-:5, ".-5 98. 401:125 64, 192], 180, 
181, ΗδὈ. 8 





ΗΥΜΝΩΓ.ἕ ΟΕ ΑΠΟΒΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤΕΌΌΣΞΤ 

Ι 

ΦΕΗΟΨΑΗ Β ΜΑΦΨΕΒΤῪ ΑΝῸ ΟΟΟΌΝΕΞΚ ΒΕΨΕΑΙΕΌ ΙΝ ΝΑΤΌΒΕ 

Ῥε8. 8, 191-6, 29, 891. 2. 6:16. 104 

891. 7οδονδ ἢ 8 Ομδγαοίοσ 88 Βονοδὶϑά ἰῃ Ναίυσζο δῃὰ Μίδῃ, Ρβ. 8 

Ῥ5. 8 Το Ββόνδῇ, οὖν [οτὰ, | Εχου- 

Ηονν σἱοτγίοιιβ 15 ἰἢ ν ἤϑῖηα ἰπ 411} {μα δασγίῃ ὅἰαπι 

ΤΒου" μαϑῖ βργοϑδα ἴῃ βρίθποσ ονὸῦ ἴῃ6 ἤθδνθῃβ. 768ο- 

ΞΑἰ [86 οΥγ οὗ θᾶΡ068 δά βυςκ)ηρβὺ μα αὶ 
ΤΈου διαϑὶ οϑἰδὈ 59Πῃ6α βἰγοησίῃ, Ὀδοδυβα οὗ [Βῖπ6 δποτηΐθβ, ΕΝ 
Βν 51]]δποίηρ 86 ἴοα δῃὰ ἴΠ6 ἀνθῆρογ. κπὰ οα 

ΎΏοΩ 1 ἰοοῖκς οὐ {6 Βοᾶνθηβ,5 ἴδε νοσγὶς οὗ ἴὰν ἤῃρογθ, ΗΠ. 
ΤῊΘ τοοῃ 8Π4 ϑἴδιβ ψ Ἐς ἢ ἴδοι παϑὶ γοργά; ἀρβας ΑΥ͂ 
«γγμαἱ ἰ8 πχδῃ ἐμαὶ ἰοὺ ατὶ ταϊπα 0] οὗ Βἷπι, 9 δ|Βα 
Οἵε {86 βοὴ οὗ τϑϑδηῃ ἰμδαὶ ἴδοι νἱβι αϑὶ Ὦϊτὴ ὃ 

δον ἴδου μαϑὶ τηδάθ εἴτα ᾿1{1Ὸ 1655 ἔπη αἰνίηο,8 ΜΙΔΕΒ 
Απά δου μαϑὲ ογονποα ᾿ἷπὶ ἢ ΚΙΟΓΥ 8η4] ΠΟΠΟΣ, εἴνϑῃ 
97 Βοιυι χίνοϑὲ Εἰτα ἀοχτηϊηΐοη ονοῦ ἰμ6 ψογκβ οἵ ἢν μδηάβ, ἐποτῖς 
Μαϊήηρ ΑἹ} {ίπρϑ βυβ)θοῖ ὑο ἰπα;" ονοῖ αἱ! 

ὕοη 
Ηγπῖηδ οὗ Αἀοταιίου δη Ὑσγιῖ.--- 6 ντὴῦδ οἱ δἀογδίίου δοιὰ ἐσγυδὺ ΔΙῸ, 88 8 τιἷθ, δϑυθοῦ, 

1688. πδύϊοσια!, ὕοσο Ῥογβοηδὶ, δηα τοτο ὈΒὲοδορΐοδὶ ἐμ [86 Ἀντηηβ οἱ παηκορίνίης δηα ὈΓδὶδο. 
ΑἸδο ἴδον δὸ ποί 80 οἰοδοὶν σοῃηθοῖθα νυ βρϑοΐδὶ ονυθῃῖβ πῃ 1ϑγβθὶ 8 Ὠϊδίοσυ. ΤὨΘ ἀδίο οἵ ἐδ9 
ἱπαϊνϊά 8] 0.688. 15. [658 οογίδίῃ δηα 1658 ἱτηροζίδηῦ. ὙΏΘΒΘ ὨΡΤΩΏΒ 83 8 ΨΒοΪ6 οοπβεϊαῦθ {86 πο ]οϑῦ 
ἔτουρ ἴῃ ἰ8ο Ῥββιίεγ. Μοεὺ οἵ ἵβοῖὰ ἐΡΠ 06 ἔτοσω ἐδο ροτοα ψῇθα ὑμ6 ον ΤϑοΘ 88 {π6 νἹοῦπι 
οἱ Ὀλὲϊογ 
νι Ὠ]οἢ τ 

Ῥοσβοουϊίοηῃ δηα ἰηὐυβίοο. ΔῺΝ οὗ ἰῇοτῃ 86}}} σοθοοῖ 1ῃ6 βέγοδθ δηθὰ δηρυϊδῃ δγηϊαϑὺ 
ΨΕΙΘ ὕοτῃ. Ὅν ῥγϑεθηὺ ἐμθοΐοαν ποὺ ἴῃ ὑβθοσν Ὀυΐ ἴῃ δοῦοῃ δηὰ Ὀοχοὶ ἱπ ἴυτῃ 8 

αι ἢ το ἢ 18 πού δἰδίο Ὀυϊ Κἰποίΐο δὰ ἀνηδηίο. 
491 

Ῥεαΐπι οἵ 
ΤΡ ἘΞ: ὈΘΑΓΒ 80 Βυροτβογ ρου, Βὸν ἰλα6 πιυδίοαὶ αἰγεοίοΥ. Το ὃ6 διιπο ἴο α νἱπίαρα δοῆρ. 
Ῥαυϊά. Ἰὼ ἀορϑθηάθηοθ ὕὑροὺ ὅϑῃ. 1 ἰ8 οὐνίουβ. 8. 5, Βούγονθσ, σϑνθ818 ἔδυ] σὶν 

ψὴ πο δοοουπῦ οὗ ογοϑίοη ἰῃ θη. 2. Ῥτγοῦβδοϊν 86 δυΐδοῦ πον ἴδ6 ὈοοΙς οὗ ὐδηοβὶ5 ἴῃ 118 ἜΡτεε 
Θηΐ σοτηροδὶίθ ἔογω. ΤὮΘ Ρ8. 8|80 888 οεγίδ η νογὰβθ δηὰ Ἐροδηρούυρ ποῖ ἰουπὰ ἴῃ ἐδα Ο.Τ. οχ- 
οορῦ ἰπ ἴ86 υτηρβ οἵ ἴμ6 Ῥογαΐίδῃ δηὰ (9]ονίης ροτγοαβ. 6 ροϑδοοίι! δ ορ6Γ6 8]80 βίσοσ)ν 
βικποδὶβ [6 ὈτΟΒΡΘΓΟῸΒ ἀδνδ ᾿Ἰτητηθαΐδίοϊν Το] ονσσίης (86 τϑίοσγτωϑ οἵ Νομβοιηΐϊδῃ δῃὰ Εσγσα. Τδδ ὑ8. 
ἷἱβ 8 τηδ)οϑίο ουθηΐησ Ὦντηῃ ΦΡΙΟΘΔΕΥ. ΒρΡτοργιδίθ ίοτ Ρύθηο ΜΟΓΒΕΪΡ. ΤΟ ἰδγϑο-θαῦ τηθϑβυσθ 
ἰδ ῬΙΕΥΕΊΜΒΕΥ υδοᾶ ὀχοορὺ ἰῃ ἰδ6 δτδὺ 

δΔ8ι 

582 

Ὧ6 οὗ ἴδο τοίγσαϊη ἰουπὰ εὐ ἰδ Ὀοκι πῆς δηὰ ϑπὰ οὗ [δ6 Ρ8. 
6 Ἡοῦ. δαὰκ ιτολο. ἘΒΘΙΣΕ τ᾿ 

]. «., ἴπι ΤΟΒΡΟΣΒ6 ἴο [δ οὖν οἵ [86 ψϑδϊκοδ. 
982 Ηδανεπδ ἰδ, ῬοΓδρ5, Ὀυΐ ἰδ6 οχρίδηδίίου οὗ δ βοζῖῦθ, 85 ἐδ:9 τωϑϑδυσζθ δηαὶ βϑσι8θ 8[Ὸ Θοσῶ" 

ῥἱοίο σίιμουῦ ἰς. Ῥοβεί]ν ἐμ οτὶρίμβὶ τοϑὰ δώῃ. ᾿ 
ἀ 8 
989 

1ἀι., ἐλοιε λαδί πιαᾶς ᾿ῖπι ἰαοῖὶ ἰὐ216 ο7 Οοά. 
1λι., ριμίίηο αἱ ἰλίπρα ἐπὰοῦ λὶδ 7ε6ἰ. 
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ΤΔΟΣΩΥ 

ΦΕΗΟΨΑΗ 5 ΜΑΦΕΒΤῪ ΑΝῸ σΘΟΟΌΝΕΘΒ 

ἼΘΗΘΕΡ 8ῃ4 οχϑῃ, 8}} οὗ θὰ, 
Υξεδ8, δπά {δες ᾿εδϑὶβ οὗ ἰῃς Βε]4, 
57͵ΤῊς Ὀἰγά5 οὗ ἴῃ δἱἷγ δῃηά ἰΠ6 88},ἴ 
Τρδὶ ἀδγὶ ἱβγουσὰ ἴπ6 ραὶῃ8 οἱ 86 868. 

Φεοδονδῇ, οὐ [ογά, 
Ηὸον ἰοσγίοιβ 15 [ῃν ἤδιηδ ἴῃ 8}} {Π6 ϑασίβ ! 

8902. Το 5΄Ιοπὶ ΤΟ  ΔΟΩΥ οὗ [86 ΒΗ ΟΝ ἴο ον" ΜίρὮὶ δὰ Ὑ ἰβάοαι, 
8. 10᾽-Ὁ 

Ῥβ. 19 Τα ἤοανϑθὴβ ἄδθοϊαγε (ἀοα᾿β φίογυ, 
Απά [δος Βγπιδιηθηῖ 5βονοὶῃ ἢ158 βδπάϊνοσϊς. 
30.) 4. ΌΥ ἀαγε {86 ν ροὺγ ἴογί ἢ ϑρθθςῆ, 
ΝΙΡΕὶ Ὁ. πἰρθΐ [Π6Ὺ τᾶ Κὸ Κπόον Κπον]οάχα. 
δ͵ΤΉΘΓΘ 15 ΠΟ ΒΡΘΘΟΪΝ ΠΟΙ ψογαβ ἰΠδὺ δΓΘ ΒΡΟΚΟΠ, 
Νοῖ 8 βουπα ἔγοσῃ ἰῃθιῃ 15 ῃοαγά: 
{Υε1] [μοὶ νοΐϊοθῦ δίῃ ροπα ουὖἶ ἴῃ 4} ὑπ6 δαγίβ, 
ΤΒοῖΓ νογάβ ἰο ἰδ οπὰ οὗ {πὸ ψου]ά. 
Ἠς δαὶ β8οὲ ἔπ {ῆθτ 4 ἰθῃὶ ἔοῦ {86 8, 

ΥΤΉΙΘΝ 58 {Π|πὸ ἃ Ὀγάθτοομι, σοϊης ἔοσι ἢ ἔσομαι εἶθ σΆΠΟΡΥ. 

Ἡϑς το]οϊοοὶἢ 88 ἃ ἢοῦβα ἴο γυῃ ἰβ σουγβο,; 
ΒΕ ΤΟΠλ ΟΠ6 6ηα οὗ ἔπε ἤδανθῃβ ἢδ βοιϊζοϊ ουΐ, 

88 Τ,1Ὁ., ἡελ ο ἰλ6 8δδα. 
402 ΤῊϊ8 058. 85 [86 Θοτασγοῦ {{{16, ΕῸΥ λα πιιιδῖο αἰγοοίον, Α Ῥβαῖπι ο7 ανίά. Ἡδτο ἵνο ἀϊ5- 

ἐἰηοῦ ροθσηϑ ανο Ὀδθη οομηδἰποα : ἔμ βγϑὶ, 1-3, ἰὴ ρτγβδίβε οὗ (οα ᾿Β αἴίογν 88 σονϑδαϊϑὰ ἴῃ ἐπ Ὠδανθῃβδ: 
186 Βοοομῃᾷ, 71-.4, 1ἴἢ ργαῖϑο οὗ ἰῆθ αν. ΟΙ. ΠῚ Τον ἡ γ ἀοιθ!θ88 οοσηἰθα [οΓ πτυταϊοαὶ 
080 ἱῃ οτάδσγ ἴο Ὀτίης ἴδοϑοὸ ὑνγοὸ ψΙΠ658865 οἱ οὐ Β μἴοῦν ἰπίο δυσχαοϑιϊνο σοτα δίϊοῃ δηα σου- 
ἰταϑὺ. ΤῈθ βγϑῦ ροβϑγῃ 15 οἰδασὶν 86 οἷάθγ δηά γεν ηρὶν δι οΥβ ὑμ6 ἔουγ-δαῦ, ΨνὮ116 {π6 ϑοοοπα 
Ῥ8. δ85 (88 νο- ὑθαῦ τὔθβϑυγσθ Ὑδθ ἔμ]} ἀαρρτγθοϊδιίίοῃ οἱ ἀοα 88 ἴδ 1,οτά οὗ 86 υηΐνοτϑο ὅγοὶ δη 5 
Θχργοβδίου ἴῃ 86 οχὶ ας απ ροβίςοχι σ ροτιοάβ. ΤὨθ δυΐμογ οἰθαγὶν ᾿ἰνοαὰ ἴῃ 086 δι οθρβοσγο ψ Ὠϊ ἢ 
Ῥτραυοεα (Π6 τηδ᾽θϑεὶς θγβὶ σμαρίθγ οἵ ὅθβη. Το ἰηῆμυδηοθ οὗ οογίϑίπ οἵ [86 ΠΟ ]6 Αβαντ. δῃὰ ΒδΌ. 
ΊΔΏΒ ἴο ϑΘ'δγηββῃ, ὑμ6 βυη-5οά, τὯδν δ'8δὸ θ6 γϑοοχῃϊσθα. 85. δ. δ ἤδνθ συοῦ ἴῃ δοχησοη 1 

ἐδο διοϊθηῦ Ὠγτῃ: 
Ο ϑλανιακὴ ! οὐ ὁ ἰ6 Ἀογίσοπ, οΓ ἐδ Ἀδαύεπδ δου ἐδδυιδαί Ποτίλ, 
Τὰς δοὶ ο[ ἰδπ δγίρλε ἤδαυενβ ἰδοι ορεπεϑί, 
Τὴε ἀοον οΥ ἤξανεπ ἰδοι, ἀοδί οΡετι. 
Ο ϑλαπιαδὴ ! οὐοΥ (δ6 τοογὶὰ ἀοδί ἰλοι γαΐδε ἰδν Ἀδαᾶ; 
Ο ϑδλαπιαδὴὰ ! τὰ ἐλ6 σίοτν ο7 κδεαοοη ἐδοι, οουοστοδί ἰδ ωογϊά. 

ἘΧΌΔΙΙΥ τοδ.οδεϊς 8 (6 δδοτ ρου ἰο ὑπὸ βοι (πα βυη: 
Ο διιη-σοὰ ἴη ἰδλδ πιϊαδί ο7 ἤδαύεπ, αἱ ἐδν δοίη, 
Μααν ἰδ Ἔποίοδιιγο ο7 ἰλα Ῥυγε ἤϑανεπ ρτοαδί ἰδέα, 
Μααν ἰδὲ σαί οἵὁἩἨ λεαναπ αρρτοαοσὴὶ ἰἢ66, 
Μααν ἰδε αἰτεοίϊηρ ,ρ94, ἐλὰ πιδεϑαησον ὡἷἣο ἴονεα ἰΐδα, αἰγοοῖ ἑν υαν. 
ἘΝ μὲ οἷο οἵ ἐᾷν ατοϊπὶίν δ6 οϑἰαδιϊδιδα ΓοΥ ἐΐμδ6. 
Ο δλαπιαδὴ] υυαγτίογ ἤδγο, πιὰ ἰδοι δε Ἔχαϊοα ] 
Ο ἰογὰ οἱ Ἐ-δαῦδϑατα, αΑ λοι πιατολεαί, παν ἐὰν σοί 86 δα αἱγοοίοα ἴ 
δίγεοί ἐὰν »αίλ, πιατοὴὶ αἰοπρ ἰδα ναΐλ τα 70» ἐὰν οουγϑεε(). 
Ο ϑιαπιαξδὴ ] )μάσο ο7 ἱλε υοτία, αἰγεοίοτ ὁ 18 ἰαιυδ ατὶ ἰλοιι. 

Τὺ Ὧ88 δἷϑο θδϑη βυχροβίοα (μα [80 οτἱσὶ 58] μηρὸς οποο ἀοβου θα ἴῃ 4, βιοοοϑαϊης βίδησα (86 ΘΟΌΓΒΟ 
οὗ 108 ΣΩΟΟΏ ΒΟΙΟΒΒ ὑῃθ ΒΒΙΓΥ ἤθάνθπθ. ΤΠΐβ οογίαδι ηἰν 18 ἐτηρ ἰθαὰ ἰὼ 5 ΤὨΘ ἴδίονρ ἀσβοτίριίοη οἵ 
186 ἰανν τῇδ ψ6}} ἤδνο ὑθϑθὴ βυϊϑιϊ(υὐθὰ ον 818 βίδῃσβ Ὁν ὑδὸ ργιθδον ϑαϊθοῦβ ὙΠῸ τνογθ ξϑδίουϑ 
ἴο ΓΟΙΊΟΥΘ 81 ὕγβοθβ οὗ ἴη6 ρορυΐϊδῦ το ΨΟΣΒΗΪΡ. ᾿ 

ε10: Ἐο]Ἰ]ονήίης 8 βὐρχοβιίίοη οἱ τσ. Α. Α. Μδάβϑρῃ ἴῃ ἰτδηβαἰιίης ἐπ Ηθϑῦ. ἰαΐοτα, 11ϊ., ἀαν 
ἐο ἄαν, πίρλε ἰο πῖρλέ, ΑΒ ἰὴ οοηίοχὺ δρβοϊ θῖν ἀθιηδηαβ, ἴον ἰῦ 185. (6 νοΐοθ]θβϑ ὑδββίϊ ον ποὶ οὗ 
ἀδν δα πἰσῃϊ Ὀυὺ οἱ {π6 ϑίδγτν ποανθηβ ὑμαΐ δαδ ροπα οἰ ἐπ αἰ κα εατίλ δηὰ ἐπ ἐλέπι παι αοὐ 
ΔΒ δέερέτος ἃ ἰθῃῦ ον [86 Βυῃ, 5. , 

8104 Οοττοοϊία ἴδο ΗδΌ. 88 ἴθ οορίοχὺ ἀθυθδηᾶβ. ΤΏ6 ουζγοηῦ τοδαϊΐημ, {ΐπὸ, 18 οἰθδυὶν 
Ὀαϑοα οἡ ἃ σοττιρί ὑδχί. 

ι105ς Μοάδρη 76 188} ταδιτίαροϑ δι}}} ἰα Κὸ ρἷϑοθ υπάδθσ ἃ δ ΠΟΌΥ. 
21θ5 1.1{., α τασε. 
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ΤΗΕ ΤΕΘΞΤΙΜΟΝΥ ΟΕ ΤῊΒΕ ΒΕΑΥΕΝΘ 

Αμπά ἴο {δα οἱδογ οπά 15 ἷβ εἰγοιμῖ, 
Απά ποίδίηρ οδη Ὀ6 δι᾽α ἔγοπι 8 ποδί. 

803. Τοδοναβ Ῥονοσ Βδνοαϊθά ἰη ἴδ6 Ταυηπάοτ-ϑίοσγαι, ΡΒ. 29 

Ῥβ. 39 ἸΑβοσῖθε ρίοσυ δηὰ βοπογ ἴἰο δοβονδῖ, γε ροάϑ," 
Αβογσῖρε ἰο δοβονδῇ αἴογν δπὰ βἰγοηρίῃ. 
Ξ΄Αβοῦῖθο ἴο Φοβονδῇ ἴῃς μίογυ ἀπε ἢϊ5 πϑιης; 
ὙουΒΕΡ γα, δεμόονδῇ πῃ Ποὶν δἰιγο. 

76 νοΐϊοο οὗ Φομπονϑδῇ 15 οἡ ἴῃς ψνψδΐογϑ, 
Το ἀοά οἵ ρἷογτν ᾿μυαηάογοίῃ. 
Φοβονδῇ 185 ὕροη {ἢδ σγοδῖ νδίουβ, 
4ΤῊς νοΐος οὗ Φεβονβδὴ 15 ρονογίυ], 
ΤΏα νοΐος οὗ Φεβονδῇ 15 πηδ)οβϑίὶς 

57]ἢ6 νοϊοο οὗ Φοῇονδῃ Ὀγοδίκοί ἢ {86 σράδγϑ, 
Φοῆονδῃ Ὀγοδίκοιῃ {πῸ οοάδγϑ οὗ 1 θδποῃ, 
δἴρβ, ἢδ τῃδίκοι ἢ {ῃΠο πὶ 5Κὶρ Κα 8 ςϑ]ΐ, 

ΤΙ Όδποη δηά ϑϑιγσίοππ κα ὑμ6 γουης οὗ ἴμ6 ψ]]ὰ οχ. 

Τα νοῖοο οὗ δοξονδὴ οἰδανεὶῃ ὑπὸ Πδπίην το; 
Το νοΐοο οὗ Φοβ͵ονδῇ νοι ἴῃ6 τ] ἀογ 655, 
Φοβονδὴ ψἰγ] οἰ ἢ δροιυῖὶ 6 τὶ] ἀογηθθ5 οὗ Κδαθ8ῃ; 
͵] 6 νοΐϊοο οὗ δοῆονδῇ ὑν βίοι ἢ ῃ6 ἰογοἰ π ἢ 5, 
ΤὨὮΟ νοΐοο οὗ δεβονδῇ" 5ἰσρρεὶῃ ἰἢς ἰογοϑίβ. 

Αῃά ἴῃ ἢϊ5 ἰθιρὶς ονογσυ της 581}, “ ΑἸογν᾽; 
ΤΟ] μονδῇ 88[ δητ γοποαά ὑροη {πΠῸ Βοοά, 
Αμὰ Φεβονδὴ ν]}] 51} δηϊ γοηρα 85 ίης ἴογανογ. 

93 ΤῊΪΒ ἰδ Ομ οὗ (86 τηοδὲ ροσίΐο δῃᾷὰ ρονοτγίαϊ 088. ἰὼ (ῃ8 Ῥδβαϊίοσ. [Ὁ ὀρθὴβ ψὶτ ἐδ σοτ- 
τηδηα ἰδδὶ 109 ἢθανθοὶν Ὀοϊηρβ )οἷῃ ἰῃ ὑσγαϊδίης Φομονδἢ ΒΒ σδοδὶν δὰ ροννοῦ. ΤΏοϑο αἰνίηθ δἰ- 
«ὐὶθαῦοβ δὸ ὑθῃ ᾿Ἰυδίγαιδα Ὁν ἴτ06 ἰπυηάδογ-δίοσω. ΘΠ, ἰὼ ἢ ρονογίυ! οροτα, ΤλῪο ΕἸ νης 
Ῥυίολπιαπ, Ἀ88 Ὁγοαυοθα δβοτηθίδίης οἵ [8:6 βϑηὶθ οῇθοῖ. Ηογθ, σιϊπουῦ ἴΠη6 βσοοτηρβηϊτηθηῦ οὗ 
τη δίο [89 ΗφΘΌ. Ῥοεϑὺ 885 γορτοάυσϑθα 18 τῦθγθ νογαὰθβ ἴδε οδοοῦ οἵ ἴΠ βύοττη. Τμθ ρϑ8. 15 τυγιτὕδῃ ἴῃ [86 
ἔουτ-Ὀδδῖ, ὀὁχοθρύ (86 βοοοῃὰ βίβδησβ, ψ βῖοἢ ἀθβοτῖθοα {86 βίοστσω ἴῃ ὑμ6 αἰδίβηοα δηὰ 18 ἰῃ 186 ἰὩγοθ- 
Ὀοδβὺ τοϑᾶδυγθ. ΤὨ18 βίβῃδα υἱν]αὶν οἱούιτοϑ (ὴ6 ᾿πυπαοτ-οϊου 88 ᾿ς ἤβῆρβ ἴον νοῦ ἴ[Π6 Μοαϊξογ- 
ΤΒΏΘΔΩ δηαὰ [δ τον γθοΥ Ὡς Ρ6815 οἱ ἰδυηάοτ. Το δβοοομὰ δίβωσῃ ρογίγαυνβ ἴῃ6 βίοσω 85 ἰΐ 
Ἐπ τς ΟΥΟ 106 δεϊρμία οἱ ᾿ϑΌδοοΣ δὰ Ἠοστηοη, Ὀγθακίηρ ἴμ6 ὑγουὰ σϑάδυβ δηὰ σοδκίηρ ἴθθσα 
δἰεῖρ ἰἰϊκθ οαῖνϑα, νὩ}16 {86 ἔοτῖκοα ἰφμίηῖτα βδθηθθ, βοοοτηρδηίθα ὃν [86 ᾿μυπάοτ, 7εμβονδἢ᾽ 8 νοΐοθ. 
Ἑδδινασζὰ 186 βίογτω βίνθθρϑ, ὑπ] 10 186 (μϊτὰ δίδησβ 1ὺ 186 ἀοδο θα 88 1ὺ τη 658 ουὖῦ βογοδα [6 
ογάδῃ ἱπΐο ὑ86 σὴ] θγῶθδδ οαδὺ οἱ [86 Ζογάδῃ. ΕἾΔ ν, 186 δίογτω β8 8868, δῃὰ ἴῃ ἴῃ στεδῖ δ] πὶ 
ἐμεῦ 1οἱονα Φοβονδῇ 15 βοθῦ, 88 'ἴῃ 158818}} }8 νἱδίοῃ, δ  σοηθα ἴῃ δἰ8 ὕθηρὶθ 5335 Ὧ6 ἮΔ88 δὖὺὴ {86 Ϊῃ- 
Ὡἰης οἱ οτοδιίϊου οἡ ἴὴ0 σιοδαῖ δοοα. τῇδ οοποϊυβίοι οἱ (58 ἀγδιδίῖο Ὁ5. 15. Δ ΔΒΒΌΓΑΩΟα ὑμδὺ 
Φοβονδῶ, ἴδθ οσαπὶροίδηῦ, ψ}}} διγθηχίμθῃ δηά μὶνϑθ ὕεβοθ ἴο δ19 ̓  ῬΘΟΡΙ͂Ο. ΤΒΟ Ρ8. δὴ ΜῈΓΠ 8 
νἱδίοῃ οἱ Ζοδονδὴ ἴῃ ἤοανθὴ δῦονϑ δῃηὰ ἰΐ δπᾶβ νι ἴῃ) αἰνίηθ Κιης ἴῃ ἴδο τηϊαβὲὶ οὗ δΪβ ἤϑορὶο. 
1 ὙΠῸ 8 δίογῃῃ δὰ θη ἰῃ σηδ᾽θδίΐο δι} }} 688. 

Βο ἱπαϊοδβιίϊοῃβ οἱ ἀδῖθ ἃτὸ ἴον. 8. 3 ἱ0 165 8, νυν  -ἀδνεϊοροά ρὑγϑαϊμοοα. [Ιἢ 19 πο ῥγίθβεν 
νοτὰ ἴονς βοοα 8 Θιωρὶ οονθα, ἐπαϊοδίϊης ἐμαὶ {π6 8. 18 ῬγοΌΘΌΪΥ Ῥοδϑί-οχ!ο. 'αβ. 1. Σ δτὸ αυοίθα 
Ὑ ΤῸ} δ᾽ Ἰσῃῦ ναγίδίοη5 ἰῃ δ. θ67-35 βηὰ 1 (ἢν. 165:5. Βὸ (8 ἰὑ τηυϑὺ Ὀ6 δαγοῦ ἐμ π (86 ΕἸ. ροτὶοά. 
11 τοοορῃι τος οἱ Οοὐ᾽Β τονοϊδιίίοη [του χὴ ἤδίυτο σοηηθδοίβ 10 οἰοδϑαὶν τὶ [6 ροσιὰ οὗ Τοῦ, διὰ ἐδ 
ἀδθ τνᾶϑ Ὀσοῦρϑὶν (86 τωϊὰα α οσ ἰαυεσ ραζύ οὗ 19 Ῥογβίϑδῃ ρογὶοά. 

Κ291 7. 6., ἴπι0 ΒΟῺΒ οὗ 186 Ἐπ ΨΙΟὮ ΔΌΡΘΔΓ ἴῃ ἰδ ῥγοίοχζυοδ ἴο ὑδ6 Ὀοοΐκς οὗ Ζ0Ὁ. 
1293 1. «., ἴ18}6 φαγσωθηΐδ οἱ ἡνΟγβ ΡΡΘΓα. 

2046 Ξἰσίου 85 [86 ῬΒορηϊοίδη ἤϑδιηθ οὗ Μουσί ογηου. Οἵ. Ὁ. 839, 
8.295 βυρρίνιος ἐλ νοῖοα ο᾽ Ψελοναλ ἰλϑῦ ὯδΔ5 ἔα} ]|6 ουαἱ οὗ (86 ΗοὉ. 
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ΦΕΒΟΝΑΗ ΒΒ ΜΑΦΕΞΤῪ ΑΝῸ ΔΘΟΟΌΝΕΝΚ 

1] Βονδῇ ρίνοῖῃ βἰγεηρίῃ ἴο 15 ρϑορΐε; 
Φεβονδὴ Ὀ]οββοίι ἢἷ8 ρθορὶθ νι ρΘδοδ. 

894. Τοδοναἢ᾽ Β Ἱποοσραγαῦῖθ [ονο, Βαὶ δέν π655, πὰ Μίρδί, ῬΒ. 89. 3. 5:1 

Ῥβ. 89 11 υ}}} προ οὗ ἰδ ον: σι 685 οὗ δοβονδῇ ἴογενογ, 
Ι ν1}} λα κο Κπόσῃ ἐδ ν ἐδιϊ ἔ] 655 ἴο 8}} ζϑῃογαι οηβ. 
ΞΒν [ἢν σοτηπλβη6" Ἰον Πρ ΚΠ Π655 18 Ὀ.11} ῸΡΡ ἴογονογ, 
Ιη ἰῃ6 Βοανϑῃβ ἴδοιι ἀοβὶ 6βϑἰδ 0} 15} ἐγ ἔδυ μέν] 655. 

576 Βοδνθῃβ γχίνο ἤδη κα ἴον ἴἢγ τόοπάογϑ, Ο Φοβονδῇ; 
ΑἾ8ο ἴογ ἰῃν δι ἔν ] 6584 [ῃς 4556: 0}]Υ οὗ {Π6 ΠΟΙΡ ΟἸ 69. 
ΘΕῸΣ ψἢο 15 {ποῦ ἴῃ 1[ῃ6 5ΞΚΥ ἴο σογηρϑαγε σψ τ δοπονδὴ ἢ 
ἿὟΝο 15 ὑβοσα διιοης Πα Βοη8 οὗ οὐ" πΚὸ δεβονϑῇ ἢ 
ἼΔ Οαοἀ νογὺ ἴδγγῖθ]6 ἴῃ ὑῃ6 σουηο6}} οὗ {μ6 ΠΟΙ ΟἸἾΘ68, 
Αμπά ἴο 6 ἔεαγοὰ δρονϑ" 811} ἰποϑὲ ψῆο δΓὰ δουπα δρουΐ Ὠϊη 
δὃ0 7Ζ6ἤονδιι, ἀοὐ οὗ Βοβὶβ, ψῇο 15 κοῦ {Πθς ἢ 
ΤῊΥ ᾿ονϊησκιπάηοθβ5, Ο δεβοόνδῃ, δὰ ἐν ἔδυ 1] Ππ658 βαυγγουπα ἰμοο ! 

57 15 βου ψῇο γυϊεϑὲ {πὸ ὑγῖάἊ οὗ {ππ 868; 
ὝΥΒΘη ὑπῸ ανοβ δγίϑο, ἰΐ 15 ἴῇου το 5.11 68ῖ θη. 

ὍΤΏοι ἀἰάϑὲ Ὀτεδῖκ ΗΔ θ" ἴῃ Ρΐθοθβ, 85 ὁπ ἐμιδὶ 15 588] ἢ. 
ΤΒοιι μαϑὲ βοδιίζογεα ἴδ ]1πη6 Θμθυλοϑ 1} ὑΠ6 ἀγτὰ οὗ ἴῃ γ βιγοησίῃ. 

ΤῊ. Ποδανθηβ ἃγὸ {πϊπ6, 86 φαγὶ ἢ 650 15 {81Π6: 
ΤΏΟ νουἹά δηά 115 ἔυ] π655, 1ἢ 15 ἰῆου το μαϑὶ ἰουπμάοά {ἢ δη). 

1ΣΤΉ6 ποσί δηὰ {πὸ βουίῇ, 1 15 δου ψῆο μιαϑὶ ογοδιθα {ἢ στ, 
ΤΑΡΟΓ δπὰ Ηογιηοη χο)οὶςα 'π ἐν 81,6. 

Ἰ2ΤΉοιι, ᾿πά6εα, μδϑϊ 8ῃ δγπ δπάποα τ} πρὶ, 
ϑίγοηρ 15 ἰἢγ μδπά, ἀπά Ὄχαϊ θά ἐν σὶρ μαηά. 

ΜΕ ΡΗϊδουΒη 685 8Π4 7υ8ὲϊο6 ἃγα ἴῃ6 ἰουπάδιϊοη οὗ ἢν τ᾿ γοπο; 
ΤονϊησκΚίἰηπ655 δηά δὶ Ὠἔ] Π6558 5ὸ Ὀεΐογα ὑπ ν ἔδοα. 

8. 94 Α58885 θθϑῃ δ γοϑδαν ηοίβά, ἢ 38, Ρβ. 89, σοῃ β᾽}8 δῃ δατὶν ροβύ-θχὶἷο Ρ5. ὑο τυ βίος 8 ἰδίου 
ἐπε 828 δ ἀϑὰ {86 ργοϑοπῦ Ἀντπῃ οὗ δάδογαύζου πὶ ογάοσ ἴο βαδροὺ ἐδ ψβοΐθ ἴο ᾿ἰυταὶοδὶ υ86. 
8 ΠΕΟΓΑΕΥ ΔΕΊΠΙΕΙΘΕ 86 ΨΊΌῺ (ῃ6 ἰδία ροδβύτοχιϊ ας νι τἰηκχα: [1 [8., Ζϑοδ., δὰ ΨοὉ, 6. σ., [δ8 υδοὸ οἵ 

[820 ἴδγτῃ ὀοίν οὐδὲ ἴὸ ἀοδὶκηδίθ ΒΠΠΟΙΒ, δ, 1; Οἱ. 27οὉ 81, 15: Ζοοϊ. 1486, [8 Ὀδοκατουηὰ ἴδ8 180 
ἀρλέν οἵ ἈΡΡΟΠΉΠΕΘΕ δηα αυἱοῦ ἰοϊ ονίης ὑῃ6 νοῦς οὗ Νοδοσγλίδῃ. [ὃ Ὀοϊοῦχϑ, ὑβογοίοσθο, ἴο 1896 
αδὶ Ἀδ]} οἱ ἰὴ Ῥογαΐδῃ οὐὁἨΘΪ.6 Θαγ τοῦ ρϑγὶ οἱ ὑ8ο Οκ. ροτγὶοα. 

οϑο: ΤΏσχο 8 ΒΟΙΌΔΙ οττοσ πὸ ΟἸκ. διὰ 1,δ(., ἑλομ λα βαιά, τοαυϊτοὰ δὖ {86 Ὀορίπηΐηᾳ οἱ ὃ 
8.5 ἴὉ πον δίδηβ, ὈΘΘῺ ἰγβηβίογγοα ἰο ἐδ Ὀορίπηϊης οἱ Σ. ΑἾϑο ἴπ ὅδο δαϊνογί8ὶ σονιϑίοῃ οἱ [26 
Ρ8. Ὁ 85 Ὀδθὴ οβδηκοα ἴο, 30 7 δαϊά; 8150 8} οτἱσιηδὶ, ὃν ἐδν πιοιλ οἵ οοπιπιαπαᾶ, πον τοδὶ, ὃν 
πὶν οοπιπιαπιά, δὰ ἢ85 Ὀθθη σοπηῃδοίθα ὃν ἴῃ6 Μαββοτγοίϊο οαϊΐοσβ ψ ἢ [86 ὁπα οἱ 1 σδίβοσ ἔβδῃ νὰ 
[86 Ὀοσὶπηΐηκᾳ οὗ 2 88 6 τηρίγο δα Ῥδυδ οἰ ἴδια γϑαιυῖγθ. 

»Ῥ89: 8ο ΟΚ. διὰ ὅνυστ. Ηδθρ., 14 εδίαδιϊελοά. 
4895 Ἡροῦ. εὐ ἐπ, Ὀυΐ Ὁ ἀοδίτογ ὅπ ρΑΓΆ 6] ἴβτα. 
ε806 7. 6., 16 δῃχοὶβ. Οἱ. 5. 2θι. 2, 72οὉ δ1. 
9807 Ἠοδβίοτίηρς ἴἢ6 ΗΘ. νὰ {Π6 δἰὰ οἵ {π6 6. 
4894 Ἑταθησΐης [86 ᾿γδοῖσβιν ἱτηροββί δ ΗθΌ. Ὀν {86 αἰὰ οὗ {Π|6 νγ0}1- δι Ὀ] 5 ῃ θα Ῥδ τα] 6] στη. 
Ὁ8910 Α χοίοσγθῃοθ ἴο [026 δηοίθηϊς ϑδοηχί το τὰν ἢ ϊοἢ το]ὰ οὗ Φοονδη ΒΒ σοηΐοδί δ Ἵογοδϊϊου 

φἰϊὰ ὑμ6 στοαὶ χτηοηδίοσ ὑμπαὺ γοργοϑδθηΐθα οὔδοδ. ΟἿ. 7200 91:28, 26:3, 
νΥ 8010 1,11... ρἱοτγοεὰ ἰδγουσὴ. 

᾿ νυ 8010 ΤῊΘ ΘΏΘΙΩΪΘδ ΓΘ ὈΓΟΌΒΌΪΥ [86 ταδὶ κηδηῦ δβρίγίϑ ἐμαὺ τόσο γοργοδθηϊθα 85 δυρρογί» 
πᾳ ἘδΒΔ8Ό. 
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ΗΔΡΡΥ 15 [86 Ρϑορὶε ἐμαῖ πον ἴδε Ἰογίυϊ βοιηα,, 
ΤΏΟΥ ψ1κ, Ο δΦεπονβϑῇ, ἴῃ {86 ᾿σῃῖϊ οὗ τν σοιιμηΐοῆδηοο, 

161ῃ. ἐν ἤδπη6 ἀο {Π 6} ΓΟ)ΟἿ ΟΥ̓ 811 ἔῃ ἀδν, 
Απὰ ἴῃ ἰἢγν γι ϊθοιιβπθϑ8 δΓα πον οχαὶ ρα. 

8905. Οοά᾽β σοοάποβϑβ Ἐδνϑαϊοά ἴῃ 86  οσΐκβ οὗ Οσγοδίίου, Ρβ. 104 

Ῥ. 104 1Β]ε55, Ζοονδῃ, Ο τὴν 5οὺ]! 
Ο δεμονϑδῆ, τὰν αοά, ἔμοιυ τὶ νογῪ στοδῖ; 
ΤΠου τὶ οἰοι ποα τ ΠΟΙῸΣ δπα πιδ]οβίν, 
ΞἾΝΠο ρΡευζϊοϑὶ ου ᾿ρἢϊ 858 8 πλδηί]α, 
ὟΝ 5ἰγοιϊομοϑὶ ουὖἵ ἴπ6 ἤρανθηβ [{Κὸ ἃ ουγίδίη, 
Ύ }ο ᾿ανοῖῃ {μα θοδπβ οὗ 18 ἤδη ὉΓΒ ἰπῃ ἴΠ6 τγαίογβ, 
ὟΠΟ τρδῖκοῖῃ ἴῃ οἱουι5 ἢΪ5 ομαγίοὶ, 
ὟΙο ψδἰκεῖῃ ὕροη ἴπ6 τϊηρβ οὗ μα ψὶπά, 
40 πηϑίκοῖ ἢ ἰῃθ τυνῖη 5 ἢ] ΠλΟΘΘΘΉΖΟΓΒ, 
ΕἾΓΟ 8δηα" ἤδιηδ δὸ ἢϊ8 τῃϊη ἰδίους. 

ἼΤΠου ἀ!αϑ8ἱ αν" {Π6 οδγί ἢ ὕροη 115 ἰουπάαἰίοηϑ, 
Τρμδὶ 1 9ϑῃουϊ]α ποῖ Ὀ6 πιονοα ἔογενογ. 
6ὍΤ οι. οονεγοάϑι 1 τη ἐῃ6 ἀθορ 85 ἢ 8 ζαγιηοηῖ;Ὁ 
ΤῊΣ νδΐοιβ βἰοοά ἀρονο ἰἢς ππουηΐβ1η3. 
ἸΑΙ τὰν γτοῦυϊκα πον Β6ά; 
Αἱ [86 βουπά οὗ ἰῃν [υπάον πον αβϑὶοα ἀνα," 
ϑΤ͵]Ή δι {ΠΡ τῇδ ποῖ ρ888 ονϑγ ἰῃε θουπά ἴδοι πααϑῖ βεὲ, 
Τμδῖ πον τᾶν ποῖ γοϊυγῃ ἴο σονοῦ ἰδ6 φαγί. 
ΒΤ 6 πιουπίδιη8 γοβϑο, {86 νι] ν8 58}, 
Το [δε ρἴδος ψιῖοἢ δου μδαϑὶ ἰουπάσα ον {μ6 πη]. 

᾿ 89:15 Υ. 6., οὗ (86 ἐτυτηροίδ δηὰ πιοίοαν ἰπ οοπηθοίίου ὐὐΐϊὰ {86 τογδὶρ οἱ Φοβονδῃ δὶ μἷ8 
του ρίο. 

789,6 7, ε., ᾿οΒονδδ᾿ Β ὑρϑορὶο οίΐῃ: νὴῦὰ {μ6 ἔνο οἰίοί ταουμίδίηβ οὗ Ῥα]οδιίϊμο, οἵ. 12, ἰῃ Ὀτγδὶδ- 
ἑῃς ἰ8 ομδδγδοίογ. ΠΕ 

4.95 ΤΏα μοοΐ, ἰῃ Ψ, ἀοβοσῖθοβ 8 Ὧ8. 88 6 τησδαϊ δίϊου δηα ΘΧΡΓΘΘΘ6Θ [06 Ὠορ6 ἰδαῦ ἰΐ υἱΖ᾽ δα 
διυεαὶ ἰο Ζ:ολοναλ. ΤὨΘ ἀδβοτγίριίοη ἰβ [οἰ οἰουϑ. [ 18 οὔο οἱ βανϑγεὶ 55. τ ]ο ἢ τον 8] (ἢ6 ἰτηργοθ- 
βίου ἐμαῦ ἴ[Π6 οοπίθτηρί αἰίοη οἱ πδίυγθ τηδάθ οἡ {86 ἀθϑρὶν ταοϊϊσίουβ Η60. πυϊπὰ. ΤΒθ τηΐδὸ 
δβΒο Ὠδα Ὀείογα 8 τῃηθηίδ] νἱδίου θη. 1 δηὰ 2 ἴῃ ὑποὶγ ᾿γοϑοπὶ σοιαροδὶύθ ἔογτα, 18. 4023, 5οὉ 3895: 
80 {παῦ Βα ὑτοῦβθὶν ᾿ἰϊνϑὰ ἴῃ ἴδ Οἷκ. ροτῖοά. [0 ἰβ ροββι δ 1μδὺ 10 τψγ865 τί ὕθη ὉΚ 6 ον ῇο μοά 
νἱαϊοα οὐ τοδί θὰ ἴὴ Επχυρὶ, ἴον 10 γθβοιμῦ]θ8 δὖ τῆϑην ροϊηῖϑ {86 ἰδιηουβ νταῃ οὗ Ατηθηδοίθρ [Υ, 
[86 ατοοῦ τοΐογσαίης Κίηρ οἵ Εανυρί. ΟἿ. [πὲγοὰ., ρ. 38, Βγοδδίθα, ᾿ἶΠ ἰ3ὲ. ο7 Εσ., 871-376. [10 ἰ8 αἷδο 
Ῥοδβδὶ ὉΪθ μαΐ 6 ροοῦ Ὀϑθθοθ ΒΌΓΟΡΌΝ, 35 ἰὼ ὅ. 15, το ἴδο διττὰ ρϑύδοῦ ὑπάοῦ ἴῃ6 ἱπῆἤυσθηοσ οὗ [86 
οἰάον Εχκνρίίδη Ἀνσηῃ. 

ΤῊδ ῥϑδιγαϊβῦ ββαγοθ ὑ88 δσοΙητηοι βϑγαϊς οοποθρίίϊοη οὗ 86 ἀηΐνοτβο: [86 Θϑσί ἰβ 8 ὃ υἱδίπ 
αῦονο ΥΒΙΟὮ γ19658 ὍΠπ6 δττηδιχοηῦ τὶς ἴδ6 δα, τηοοῦ, δηὰ δίϑϑ. ΑἹ] 86 δῦὸ δηοὶγοϊοὰ ᾿ἀλχραίς γλαεὴ 
ἴπ 1:6 τυδίοτθ βῦονθ ἴμθ δαγὶἢ 8 ἤδαάνθῃ, 186 αἰνίηθ σΒΘΙΩΌΘΙΒ ἰπ Ὠοῦ αοα αγε 118 δηὰ ἔσοσα 
φ]οἢ Β6 ἀφβοθηᾶβ οἱ ὑδ6 ψὶηἀ-ἀτίνοη οἷοι. 

51044 Ἐονϊ δες ὑμ6 ΗδφΌ. 5811. 8 0ὶν 85 186 σομίοχἑ ἱτηρίϊθβ. Ὑταά. ΗδθΌ., ἥγε ο ἤαπια. 
Δ1046 αἴ, δηαὰ ΤΆΓΕ. ΘΕΓΓῪ ΟἹ ἰδ6 ργοοθαΐϊης οοπδιγυοίίοη. Τῃθ δΌοΥθ σοϑαϊης ἰ8 δυρροτίοα 

ὃν ἰδ68 ὑσδω δῶρο, 
1046 Οτε, ΕΥ̓ ΒΩΝ 186 ἰοχί, ἐλ ἀεεΡ---ἰἶκε α σαγηπιενιὲ τραϑ {ΐ οοσεγεα, οΥ, ἐλε ἀδε}Ρ οοτεγεὰ ἰ α8 

ωὐδᾳ α σαγτηεηί. Το ἰάδα ἰα ὑπαὶ {π6 σἤδοϑ οὗ τδίουβ οονογοά [(ἢ6 Θηἶγο ΘϑγΉ. 
4104: ΤὮο ἱσητηραϊαίο δηα ἰορσίαδὶ βοασοὶ οὗ 115». 8.  αἰΐον 5 ἰ8 ἱσγαροββί]6, ἔοτ 6 χηουηΐδὶῃδ 

δῃὰ νϑιϊονβ σουἹὰ ποὺ ταΐϊυτῃ ἴο σονοῦ ἴπ6 δαυῖῃ 85 πδὰ [86 ννδίθγδ. {τὃγ " νϑ, 8. σοτηρίοἴοβ [09 
Ῥίουγα οἵ ογοϑδίίοη. Ὑηθβθ νῆβ, γα ὑγβηϑροϑθα Ὀδοδυδα 8 ΗΟΡ. βούῖθα οορΐιδοα 86 βοιηθν δῦ 
δὶ λα ἡ 0141 ΟΓΒ ἰπ θοῦ. 8. δΡ 18 ἀπυδῆν ΤΟμΑτἀοΩ 33 ἰδ βουσὶ οὗ ἴ, Ὀυὺ ἐΐθ νοσὺ ἀοθδ σοὶ 
ΔΌΡΪΥ ἴο νδίοσθ, Ὀυΐ βο]ἑὰ Ὀοάο8, 88 ἰὼ 5. 

17ὅ 

πη 1}6 
νοσίς οὗ 
οτοδύου 



ΒΒοῖον 
ἔοι .ο 
διιϊῖτηδὶ 

ΦΕΒΟΨΥΑΗ 9 ΜΑΖΦΕΘΤῪ ΑΝῸ ΘσΘΟΟΌΝΕΩΘΚ 

Ὁ} 19 μοὶ ψῆο βϑοπάσιἢ βργίηρε ᾿πἴο {Π6 ν]]ογ8, 
ΤΟΥ τυὰ δεΐποοη ἴΠ6 τηοιηΐδιη8, 

ἩΤΉΟΥ ρῖνο ἀτίηϊ ἴο Ἔνογυ Ὀοδϑὶ οὗ ἴδε βοϊά; 
ΤῊΟ νὰ 85965 συδηςῇὴ {ποῖ {διγϑὶ. 
Ἐν ποῖ δα Ὀἰγάβ οὗ {δε ἢοδνθὴβ ἀννο ]}," 
ΤὮΘΟΥ 5ιην ἔγοιῃ διπομς ἰδ ὈΓΔΏΓΘἮ68. 

2}2:-« 1ἰ 156 ψ8οὸ παίογοϊἢ ἰδ τπουηϊδ᾽η5 ἔγοπι ἢ15 ΟΠΒΙ ΘΓ; 
Το οαγὶἢ 19 8|1|οὰ στὰ ἰπς ἔτγυϊ! οὗ ἔῃ ν σνοσῖ8. 
ΗΣ οδυϑοὶῃ ζγβ85 ἴο βργίὶπρ υρ ἴοτγ ἔδα οσδίι]ς,ΐ 
Απα Βογῦδασε ἴογ ἴο βϑοσνίοο οὗ τη, 
Τδὶ με τϑὺ Ὀτγης ἰογί ἢ Ὀγοδα ἔγοιμ {πὸ δδγίἢ, 

1 Αἢ 4 σῖηο ὑπδὶ τδ τοὶ σἰδά ἰδο Βοδγὶ οὗ ἤδη, 
Απὰ οἱἱ ἴο τβδῖο ἢ δος ἴο βηθ, 

Απὰ Ὀτγεδα ἐδιδὶ ϑἰγεη σι βοηθὶὴ τδη 5 μοδσὶ. 

Ἰ6ΤΉς ἴγοοϑς οὗ Ζεθονδ δὰ [0] οὗ 580, 
Το οοδάδεβ οὗ [βῦβδποη, π ποῖ Βα δῖ ρἰδηϊοα, 

Ἰ Βοσο ἴμα Ὀϊγάς9 ἀο υ1 ἃ ἰΠοὶγ ποϑίβ: 
Το βἰογκ δῖ Βεγ βοπιὸ ἴῃ ἐδ Κγ ἰγθεϑβ, 

5ΤῊ6 σῇ τηουπίδ!η8 δῖὸ ἴογ ἴῃς νὰ σοδίβ, 
Το τοςῖκϑ δὰ 8 γοΐίυρε ἴον ἰδ τηβετηοίβ. 

3Ής δρροϊπίοιἢ πα πηοο ἴογ 8690}, 
ΤΙ δυη ἴο Κπον ἢϊ8 σοὶῃς ἀονῃ. 

ΞΟ0ΤΉου τηλκκοϑὶ ἀδυκηοβ85, δπα 1ἰ ἰ5 ηἰρῃϊ, 
ὙΥΒΟγοΙ 8}} ἰπ6 Ὀοδϑὶβ οἵ ἴδε ἔογεβὶ ογϑθρ ἰογίῃ. 
ΤΩ γουηΐ [ἸΟΏ5 ΓΟΔΓ ἴογ {Π6ῚΓ ΡΓΟΥ, 
Απα 58θοὶς {μεῖς ἰοοά ἔγομῃ οὐ." 

ΞΎΎΠΏοΩ ἰῃδ ϑὺπ δγίβοϊ ἢ ὑμοὸν ραῖπογ ἐμποπηϑοῖνοϑ, 
Απά 58ἰγεΐο {ποπιβεῖνοβ ουἱ ἴῃ ἐῃοῖγ ἀθ 8. 

Ξ δὴ ροοῖὰ ἰογὶ ἢ ἴο ἢϊ8 τννοσῖ, 
Αμὰ ἴο ἢ]5 ἰαθογ' υπὲϊ]] ονοηϊησ. 

ΜῸ 7ε.ῃονδῇ, ον πιδηοϊά ἀγὸ ἰἢν ποσί ἢ 
Ιη πιβάοιῃ παϑὶ ἴπου τηϑήο ἔπ δηὶ 4]}: 
ΤῊς οαγὶἢ 15 [Ὁ}} οὗ ἐν ογοδίιγος. 

ΞΕῪ Οηάογ ἰβ ἴῃς 568, στοδὶ δηά πιάσ, 
ΥὙΝΒογοῖη ἃγὸ ᾿Πὶησβ ΟΓΑ ] Ἰηρ,Ἶ ᾿πητ ΠΊΘΓΒΌ]Ο, 
ΤἸανίης Πϊπρ8 Ὀοὶῃ 53π|8}} δηὰ στεδὶ, 

26] δνϊδίδη," ἡ ΒΙΟἢ ἴδοι μαϑὶ τδάς ἴο ρἷδν στ. 

410 419 Ῥοσϑαιϊν (86 ἀϊτοοὶ δά άτονι νλϑβ ΟΥΙ ΣΙ ΠΆΠν υδοὴ τὨτουρδμουξ (18 Ρδ. 
91041: Ῥγοθδοὶν τῃ6 οτάὰθσ 13 οοιτϑοῖ: ἴδ: βσοδσηβ πὰ ἴδ6 νοροϊδίίος. 
[1045 (Οἱ. Οὐδ. 3:1: 
4104} 7. ε., ἴὴο στοδί ἰγϑοβ '5Κκὸ τπ6 ὀδάδγβ οὗ ἱοὈδηοῦ. 
ΝΊ1045. ΑΚ ἰὴ 700 384, με Ὀεβϑίϑ ἰοοὶς ἴὸ (σὰ 85 ἴῃς υἱυἱτηδία βουγοα οἵ ἐμεὶς δυρρῖν. 
11043 Ἐοϊϊοσίης τἴ86 δυρεπος Οἷς. δηὰ τ86 ἀοιπημδηπὰβ οὗ μα οοπίοχὶ. Ηδῦ., τιολο. ΤΏ] 

ἱηα ἰ5Β ἀυ6 ἴο 8 5») νογΌϑ] δύτοσ. 
1013 Οτ᾽, ροἱτάτηρ, ἃ. 6... 1} Κι οὗ β5.ἢ δηὰ “τη 81}} 508 16. 
Κ1045 ΤΏ ποσὶ νδ. ἰπαϊοϑῖοϑ τμαὺ (ἢ ροδῖ 15 51}}} ἀθβοτιδίης Οοά᾽ Β Ἵοσοδίυτεβ. ΤΟ ἱπιτϊδὶ 

Εἶπο, ἐλεγε ρο ἰλε ελῖρε, ΔρΌΘΔΙΒ ἴὸ Ὀς ἔτοιῃ ἃ ἰδίεγ βοῖθε ψ8ὸ δϑοβοοὶδιϑὰ δῖρο τῖϊὰ [6 δε. 
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ἽΤΤΉο56 84}} νναϊὶ ἴον ἴΠ66, 
Τμδῖ ἰδοὺ τπδνοβῖ σῖνο ἴμθῖι ἐμοῖς ἰοοά 'ἰπ ἀυ 56890ῃ. 

5ΤΉοι χίνοβὶ ἰο ἰἤθτ, ἔπῸῪ σαίθον 1; 
Του ορεοηοβί ἴγ δηά, ἴΠπῸ Ὺ δγὸ νν6}] βα  886α. 

Ἴ57Ή}οιι ἰάοϑὲ ἢν ίδοθ, {86 ν ἃγὸ ἰγουθ]θά; 
Του ἰδκοβὶ αναν ἰμαὶγ Ὀγοδίῃ, πον α16.} 

ὍΤΏΉοι βεπάοσϑὶι ἰογί ἢ τὴν βρὶγιῖ, ὑμῈν ὅγὸ ογοδιθα; 
Αμά ἰδοιι γτομοναϑὶ {86 δος οὗ ἰμ6 στουηά.Ὁ 

311 οἱ 186 ρίοτν οὗ Φεβονδὴ δηάυγε ἔογονογ; 
εἱ Φοβονδὰ γε]οΐοα ἴῃ ἢ8 ψογΚβ, 
ΔΎΟ Ἰοοϊκοῖ ἢ οα ἰδ ϑαγίἢ, δὰ 1ἰ τσοὶ, 
Ης ἰουςδεὶῃ {Βα πηουπἰδίη9, ἀπ ὑπΠῸ Ὺ 5πη κα. 

8] γ}}} βἰπρς ἰο Φεῃονδῇ 885 ἰοῃῇ 881 ἰϊνε; 

Ι ν}}} ο'πρ ῥγαὶϑα ἴο ἣν ἀοά ψἘ}}Ὲ 1 πᾶνο δὴν Ὀοὶηζ. 
81 ἰ τὴν πιοα! αϊίοη Ὀ6 ϑιυύθοῖ ἴο πἰπι; 
Ι ν}}} πα τὴν 70. ἴῃ Φεθονδῇῃ. 

8Ἐ.55, δεβονδῇ, Ο τὴν β8ου]." 

π 

ΦΕΒΟΝΑΒ 5 ΤΟΥΊΝΟα ῬΕΟΥΙΒΙΟΝΘ ΕῸΒ ΜΑΝ 

ΠῚ ὅδῃ. 9, 59. 865-12, 6ὅ, 14412-:6 108,189 

896. 7εδονδ᾽ Β Οδγο ἔοσ Ηἰβ Ῥϑορῖϑ, 1 ὅδ. 2 

1 βδπι. 2 ᾿τὉΜῪ Ποατὶ Ἔχυϊζοῖῃ ἴῃ Φεμονδὴ, 
Μν Βογῃ 159 Ὄοχα]! δὰ [βγουσῇ τν ἀοά." 
Μῦν παουϊῃ ὄοχυϊ οι ὌΝΟΣ τ] η6 ΘΠ ΘΏΔΙ68, 
Ι το]οῖοα 'π ἐμ ἀο νοσδηος ἔπου Πδαϑὶ ντουφῃϊ. 
Εοτ {ῃογο 15 ποῆο δοῖὶν {κὸ Φεβονδῇ," 

110429 Α βογίῦο ἰδχη Ἕατς τὶς Ερο. ὯΔ48 δἀαἀοά απὰ γείμγη, ἰο ἰδλε ἀμεί. 
τὸ 10.429 7, 2., 85 δί ογοδίίου ἴμου ἀοδὶ ἐδυδο 06 Θαγίἢ ἰο Ὀ6 οονετοὰ πὶ ἢ ̓ ἰνίησ ἰὨϊησα. 
510431.8ὲ, 6 ΤὨϊα ῥόρν τοίγδι ἢ 88 ὑγοῦδοϊν δααοὰ ἰο δαάδρὶ ἰδθ μδ. ἴο ᾿ἰϊυγαὶοαὶ υϑὸ. Α 

ΜδοοβΌθβϑῃ βουῖρο Ὧ88 αἰϑὸ δαἀρά: 
1μεὶ εἴθπηευβ δα σοπευπιοὰ οι ο7 ἰδ δατίλ, 
Απὰ ἰεἰ ἰλ6 ιοϊοκεὰά δε πο πιοτξ. 

ΤΏεδβα ἰΐποθ τοβθοὺ δὴ θηὐίγεϊν αἰ εγοαὶ δρὶς ίγοσα ὑπαὺ ΒΟ ροτνϑάθβ (86 ὧδ. δηά τονθϑὶβ [86 
Ῥοίηϊ οἵ νίονν οὗ (86 Μδοσδθδδη δρο, ἴοσ δίππογα ὈτοῦΘΔΌΪν τοίοτβ ἴο (86 ίοεβ οὗ ἴῃ 76 ν8. 

496 Τρ ῖ8 Τὴ ἀο68 ποῖ δὲ ἴῃ 186 τηουϊῃ οἱ ἩδηδΔΗ, ἴοτ ἰὺ 18 ἃ Ὡδιϊο αὶ] γίμοῦ ἴδῃ δὴ ἱπαϊ- 
νυν] ρ8. Αὄ ἰδίου οαϊίοσ ρ᾽βδορὰ ἰὲ ἱπ ἴπ0 βδιυχυθὶ Ὠἰδίοτν Ὀδοδυδο οὗ (6 Δ]1υπίοη ἴῃ δ6 ἴο “189 
Ὀδιτο ὑμπδῦ δῖ ὈοτΩΘ δον." ΤΠ τοίθσοποθ ἀοδϑ ποΐ δρρὶν ἴο ΗΔ ἢ Ὀυΐ ἰβ ΓαΠΟΣΥ 8. ΘΟΙΏΤΔΟΏ 
Βοπιλεο ἤχυτο οἵ ργοαρεῦίν. Τα τοίογθησο ἰὴ 19 15 δρρδγοηῖ ἴο 8 τηοβαϊδηΐο Κίησ. ΤῊΘ δΌΒοησΘ 
οὗ δι ς ἢ δἰ δου ἰῃ 186 ᾿ἰἰογαΐατο (οἰ ον ἱς ἰῃ6 ἀοροακϊοη οὗ ΖεγυθὈε! δίϊοσ {π6 σου! άϊηρς οὗ [86 
δοοοηα ἰοτρίο ἴῃ δ16 Β.Ο. δηὰ [6 Ῥγοπιίμοησο οἱ ἰμοϑα ὨΟΡΘ5 πὶ [Π6 νΟΒΓΒ ἰτητηραϊδίοὶ ν ρτοσοοάϊης 
ἴανοτ ἴδε οσοποϊυδίου ἰδαῦ {18 08. σουθϑ ἔσο ἴπ6 ἀδνβ οὗ Ὠοροίιυϊ 685 δῃηα Κοθὴ ὁ ἴδον ἰχασηθ- 
ἀἰαιοὶν ἰοἰονίως ἴμ6 ϑεἰγτί τς ϑογτηοῦδ οἱ Ηδαραὶ ἴῃ 520 5Β.σ. Ου {π6 οἴβοῦ πδηά, [6 τείθγθῃ οοϑ 
ἴο 86 κοαϊν, (6 δῇϊοιϊοά, δοὰ 186 τἰϑὸ νει Ῥοϊηύ ἴο 8 ἀαίθ ἤθᾶγοῦ ἴπο τυ α]6 οἱ {86 Ῥογβίδῃ ροτγίοά. 
ΙΏ ΔῺΥ ο886 (86 Ρ8. 5 ῬγοῦδΟΪν ροδϑῦ-οχῆο. [15 βίν]β ἰβ δίτηρίθ δῃὰ ἀϊγεοῖ. [18 δι [ἢ '8 βίγους διὰ 
ι ΕΡΑΡ ΤΡ ΤΌΒΟΙΩΌΪ6 ἴῃ οθο οἱ 186 ὈοοΟΚ οὗ Ρτγονογῦβ. [8 Ἰηθβισησο οὐ ἴδ6 ΜΙ αηϊβοβῦ 18 οὈνίουβ. 

421 (Οἱ, ἴον 16 βδσηὴθ ἔἄσυτο, ῬΒ. θ2195, ΤΏ Βοῦὰ ν͵αϑ (ὴ6 Βυτηδοὶ οὗ 88 ὕΟΤΟΣ ἴο δοοοζηρ! δῆ. 
δ21 80 Οἷκ., ἴ,ις., 1,.30., δ τλὺν Μ855. Ηθῦ., ἐπ υελοναΐ. 
421 Τὶ ὶςϊ., 9 οπίαγρεά. ΟἿ. [6. 574, 
ἀ21 80 ὧκ. δηὰ ἴλιο. ἴω 1π6 ΗἩδθῦ. 180 30Γγ Ὧδ85 Ὀδθη ἱγβησροδοὰ ἴο {86 βοοοῃπα ἰἷπο. 
923 Ἐοϊϊονίησς ἴ8Π6 ἰοχί βυσαοδίθα Ὁν {πὸ ΟΚ. δπὰ [κὰς., ἰοῦ 15. διγοη σιν δυρρογίϑα Ὁν 186 

Ῥδσδ]]οϊίδτη δηὰ στηϑίτοδὶ δισυοΐυγο. ΗδΌ., 70᾽ ἐλέγε 6 ποπδ δεδιας ἰλ66. 
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ΤΒοΓα 15 ποπο τἰσῃΐθουβ κα οὐῦ αοά, 
Αμπὰά ἰδεγα 8 ἢο Βοοῖ Ροβιάς ἴμθο. 

ὅ0)ο ποΐ ζ2ο οἡ ϑρϑδακίης μβαυρδεν, 
Νοτσ ἰοὺ δυτοζϑῆσθ σοπλα ἔσοπι νου του, 
ΕὸῚ ἃ ἀοά οὗ Κηον]εοάχκαε 19 Φεβονδῇ, 
Απὰ ᾿γ Βἰπιὶ δοίϊϊοηβ δὲ νοὶ ῃθα.Ἔ 
ΤῊ: θοὸν οὗ 86 τ σἢτν 18 Ὀγόῖθη, 
Βυὶΐ {6 γοα Κὴ ἀγὸ σίγάθα σιῖϊ βἰγεηρίῃ. 
67Ἐ:6 βαῖϊθα το ὑἐμοπιβοῖνοβ ουἱ ἴον ἴοοα, 
ὝΝΕΙΪΟ {Π6 ἔδηϑῃθα σ6856 ἴσοι ἰο]] 
Εὸρ7ν ἴῃ6 Ὀᾶγγοη αὶ θογπο βονθῃ, 
Αμὰ [Πδ τιοῖμοῦ οὗ δὴν τηουγηοὶῃ. 

7) Ππονδῇ ΚΙ οἰ δηά ρσίνοι [ἰἶο, 
Βεϊηροὶῃ ἀονῃ ἴο ὅΐ[θοϊ δηῃηά Ὀγησοίῃ ὕρ. 
ἽΖΟΒονϑὴ πλδ]τοῖῃ Ροοῦ δηά πλβίκοὶἢ σγὶςἢ, 
Βεϊηρσοῖῃ ον δηὰ 8130 βεϊϊοϊῃ οἡ πϊψῃ, 
ῆ:ς γαϊβοϊ ἢ ἴῃς ροογ ἔγοπι ἱπ6 ἀιιϑὶ, 
Ετοῦ {Π6 ἀπ Ζ}}}} Π6 γαϊβοῖῃ ὼρΡ ἰδ6 ποοάν, 
Ἡς πϑ κοί μοι 51} ἢ (6 ΠΟ0]68 οὗ ἰδ Ρθορΐα, 
Αμα δϑϑιηοιὐ ἔπο τ 8ῃ Βοπογϑθὶς ρῥΪδοα. ἢ 

ΤΉ ς ἰδεῖ οὗ 5 σοάϊν ομθβ ψ}}} ἢς ριιαγά,; 
Βαυϊῖ ἰῃς νι ]οῖκοα 58}4]] ρϑγιβῇ ἰῇ ἀδγκηθ88, 
ἘῪὸγ Ὀγ βἰγθοησίῃ 8 τδη 18 ποὶ τι ρ ῖν. 

ΤΟ ΘΒονδῃ ψ|}} Βῃδιῖζοῦ ἢ]9 ΘΟ 165,18 
ὕροη ἴπδπὶ ΜΜ1}]} ἢ6 ἐπυπάθγ ἴῃ ἐπ 6 Ποδνθηβ.3 
Φεπονδῇ ν}}} Ἰυάσα ἔῃ τ οἷα φαγί; 
Ης ν}}} σῖνε βίγσοησιη ἴο ἢ18 Κιην, 
Αμα ν1]}] Ἔχαὶὶ {6 Βογῃ οὗ 15 δηοιϊπίρά. 

23 ἕο Εἰ. Τδο Ηδῦ. 858 8 υϑδοθαϑαγν σορθυ ἰο ὙΏΙΟΒ ἰβ ουὖὐ οὗ ΒαττΩοΟΩν τὶ [Π6 
τοχυΐϊδῦ ταϑιγὶοϑὶ βιγυοΐαγο οὗ (86 ροθῖῃ 

ε2} ΤΟ βίδπάδγαὰ ἩρΌῦ. ἰοχὰ ἱθ8 ῬτοθΘδν οοττυρὺ. [ὑ ἀΜΕῚΕ τοϑδά, Απα ενῖϊ αοἰΐοπδ ατὰ ποὲ 
τίολι, ᾿ἰς., αἀ)ωδίοα (ἰο ἐδ εἰαπάατα). ΤῺΘ τωδυρίπδὶ τοδαϊηρ πὰ 8 δα μιὶν οσοτζοοίρα δῦ. ἰοχὶ 
εἰνο ἴΠ6 Θθονο τοδαϊῃς. ΤὨϊθ ἰοχί τὴν αν Ὀθθῃ Ὀδίογο ὑμ6 ὑγβηδίδίοσγβ οἱ αἷς. δῃὰ 1.00.» ὙΠ] ἢ 
τεθα. σαὶ οα υ͵ἷ᾽ο υεὶἰσλείδ, αοἰἴοπα. 'ΤὨΘ τηϑϑηΐηρς δὐ ἰϑαδὲ 8 {86 βδῃιθ. 

24 Τλι., Ὄεβδυ ιὐλὸ δἰωπιδίε. 
Ἰδ 5] 1αθεῖν οοττοοπρ ἴμ6 οογτυρὺ Ηοῦ. ΟἷΚ. διὰ 1.06., φαγί. 
128 1,1., σατιδεα ἔδοτε ἰο ἱπλοτί. 
κ28 ΤῊΘ ̓ ἴη66: 

Ῥον ἰδ ρύϊαν8 ο7 ἰδ εατίλ ατε “εδοναδ' , 
Απα ἣε δλαϊδ εἰ ἐδλ6 ιοογτὶὰ ὡροῦ ἰδεπι, 

816 ποὺ ουπάᾶ ἴῃ ὑμὸ ΟἸκ. διὰ Ὀγοαῖς [π6 οἷοθο βδοαυοησο οὗ τιούκηι Ἐε Ὀούτϑθῃ {86 Ὀγδϑοθαϊης [ἴῃ δῃᾷ ". 
10 Θοϑσ8 οἰθδσ, ὑμβογοίοσο, [μδδὲ ον 8ΓΘ 8 ἰαΐο δα αἰ το, 88 ἰϑ [86 οοττοϑροπαϊΐης Οἷς. τοπαοτίης, 

Οταπίϊηρ ἰδ Ῥγαγνετν ἰο ἰδὲ οπιὲ ιοδο Ῥγαψϑ, 
πα δίεϑείπρ ἰδέ τἱσλίοοιιδ ιοτίἢ, νεαγ8. 

ΤὨΘ ᾿Εν ονϊ πεν δἰτηθὰ ἴο δάδρὺ {86 08. ἴο 15 Ῥγεϑοηΐ ᾿ἰογαγν βοϊης 
29 ΤΗηΪΐβ ᾿ἴπὸ 18 Ἰδοκὶπηρ ἴῃ ὑπο ακΚ. πὰ [6. [ὃ τπλδν αἷδο Ὀθ ἃ ἴκίας δααϊίοη. 

ἀδι Οοτγτγοοϊίης [6 ΗΘΌ. νι} 1.6 δἰὰ οὗ ὑπ ΟἸκ. 
5210 ΟΚ., 1ε καϊὰλ ροπε ὧν ἱπίο ἰδὲ ἀδξαυεπδ απὰ ἰλμπαεγοὰ. Α Ῥοββί]6 οογγϑοίίοι οὗ {86 ἰοχὲ 

τοδς, Τὰε ᾿Αἰπιϊρλῖν ἐπι ἤδανεη οἱ! ἀξείτου ἰδλέπι. 
᾿ο 210 14ι., ἐπάς ο7 ἰδε εατίλ. 
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8907. Τοδονα μ᾽ β Βουῃά655 ον δᾶ Οοοάπδ688, ΡΒ. 365- 

Ῥ. 86 ὕΤῊΥ ἰονὶπρκιπάποϑο, Ο Φοβονδῆ, 9 ἴπ ἴῃ6 ἤσαν η8, 
ΤῊνΥ [αἰ  έυ π655 τοδοβοῖῃ ἴο {πα 51κ168,Ρ 
σΤΉν εἰσ ϊθουβη 688 15 πΠΚὸ [6 ταὶσϊν ταουηἰδὶη8,4 
ΤῊν )υαστηοηῖβ τὰ πὸ πε στοαὶ ἀθθρ. 
ΤΈου ργοβογνοβϑὶ 8 δηα Ὀοϑδϑὶ. 

Ηὸον ῥγϑοΐοιβ 15 ἰῃν ον πρκίπάηο55, Ο αοά! 
Απά ταϑη ἰγυβ ἴῃ ἴῃς βῃδάον οὗ (ἢ γ ψἱηρβ. 
σΤΉΘΥ δγὸ ἔ}}ν βα [586 υιτὰ {86 σῖς ἢ ἐπιηρ5 οὗ ἵν μουδβο," 
Αμὰ ποὺ πιαϊκοϑὶ ὑποπὶ ἀσῖηκ οἵ ἐδ σῖνογ οὗ ἀο] ρμὶ5; 
ΕῸΓ σι} [Πα 15 ὑμ6 ἰουπίδὶη οἵ [1ἴ6, 
Απάὰ ἴῃ τὰν Πχΐ 5}4}} νγα 866 ᾿ἰσῃῖϊ. 

100 οοπίΐπιο ἢν ον: τ πάἀπο559 ἰο ἔμοβο το Καον ἔπος, 
Αμὰ [ἢν τἰζῃϊθουβηθβα ἴο ἰῃ6 ἀρτσῃΐ ἴῃ μοαγὶ. 
11 ἰ ποῖ ἴἢ6 ἴοοἱ οὗ ρῥγάα οοτηβ δραϊηβὶ της, 
Απά ἰεἴ ποῖ ἔπε Βδῃηά οἵ ἰγϑηβώτοϑϑογα ἀγῖνα τηθ ἰογίῃ. 

ἸΣΤΉΘΓΕ ἢᾶνα [Πα ψογ κο Β οὗ ᾿πίαυν ἴδ] 6 πη, 
ΤΏὮΘΥ 8.6 οδϑὶ ἀοτῃ 8Πη4 δΓ6 ὉΠ80]6 ἴο 8γίβθ. 

898. Τοδονδ δ σοούπο8β5 Ἐσδνυθαΐϊοά ἰη Ηἑΐ Μοσζον ἴοὸ Μδῃ δά ἰῃ Ηΐβ Ῥίϑη- 
ἴθουβ Ῥχονίβίοῃ ἔοσ Ηἰβ Νοοάβ, 8. 65 

Ῥμ. θὅ 1Ὰ βοηξ οἱ ρῥγϑΐβο 15 θεδιϊηρ ίον ἔπος, Ο Φοπονδῃ," ἴῃ Ζίομ, 
Αμπα ἴἰο ἔποε 85}4}} (ῃ6. νον Ὀ6 ρϑ:4, Ὁ ἔδμου ϑαγοῦ οὗ ργδυοσ. 
ΑΙΙ β6βἢ 5}}8}} οοσηθ ἴο {ῃθο ὅδοῃ δοοοιηΐ οὗ ὑπο ῚΓ 515: 
Ὗεβ, ὑδβουσῇ οὖῦ ἰγδηβγαβϑϑίοηϑ ἢδνα Ὀθοῃ ἴοο τοδὶ ἴογ 8,7 ἴδου, ἱπάσοα, 

αι] ἰογσῖνα ἔποτὰ. 
ΔΡΡΥ 18 86 πιϑὴ σοι ἴδοι ομοοβοϑὶ δηα Ὀγίπροϑὶ ἤθαν ἴὸ ἀνθ ὶ] ἴῃ ΤΥ 

οουγὶϑ ! 
Ὗγε 5}8}} Ὀς 5 584. ὙΠῈ μα ροοάποβ8 οὗ ἐν ἤουβθ, ὑῃ6 ΠΟ] 1 π685 οὗ ἰἢγ 

ἴϑιαρία. 

Ν᾿ νῶι το νοῦν αἰ οτοηῦ [ΒΘ πιο5 ἃγὸ ἰγσοαίθα ἰῃ Ῥβ. 386. [Ι͂ἢ 1.“ ἴα ἰουῃηὰ ἃ νίϑαομι Ρ5. ἀδϑοτί δίς 
[86 ὑπογουδην Ὀδὰ πιδῃ. Οἵ. 6. 181. Ῥοβδίο!ν 8 ἰδίθσ ϑαϊῖογ οοσα πα ἴθ ὕτγο ἰῃ ογάϑγ ἴο Ὀσίῃ 
ἰηῖο οἶδα οοπίγαδῦ ζοθονδἢ 8 σοούποεβ δηα χη 8 ρογνογβθηθαβ. Το ἐδοϊίηρ οἱ δβαιϊδίδοϊίου 8ῃ. 
ἐμδηϊκορίνιηςσ πη ἀὐώμραο ἴῃ 5.9 ρμοϊηίβ ἴο 86 Ἰδίίοσ ραγὺ οἱ [86 Ῥογβίδῃ ροτὶοα, θη ΝΒ ΒΒ 
ψοῖῖς δα Ὀτουρπῦ ᾿γοσροτὶῖν ἴο [86 7688 σοτησηυηιίν. βίον 12 8 ἃ ἰαίοσ δοοδῦθδῃ δαάϊίοῃ. 

»86) ΤῊΪΒ νϑ. 16 αυοϊθα ἴῃ δ719 δΔηα οομορὰ ἰὴ 1085. 
869 1,1., πιουπίαϊπδ ο7 Εἰ. 
8306 ΤΏ ΗθΌ. δά ὕελοναλ, Ὀυΐ ἰῦ ἀοδίσουνθ ἐδ σοχυϊασ τηοῖγο οὗ [8:9 νβ. διὰ ἰβ βδυρογβυου. 

ἘΟΛΑΡΙΥ ὙΟΙΒ ̓ΐπο 8 ββοοῃηάδγυ. , 
365 ΓΤ. ἐς [αἰπ488 ο ἰὴἣν ἤοιιδε, ΔΒ ἴῃ 235 δρᾶ οἰθοίγογο ἰῃ (86 Ῥ5: 186 δ: ] δγο ἱπουρηῦ 

οὗ 85 [86 χυσϑίβ οἵ ΖΘ πονβδῇ. λα γίνου οὁ7 ἀοἰίσδέ οἵ Ῥἰδαδβιιγεδ ἴθ ονϊἀθο ον [86 τεῖνον οἱ Εάοη. ἘἙλκοὶς. 
47:6 φῃὰ ΖοοΒ. 148 ρἰοΐατο ἃ 1 6-αἰνίηρσ δίγθδτα ἰδϑδυΐηρ ἔγοσα [86 ὕϑσωρίθ. ες μεν 

͵. 898 Τὴ βυτητηθίγν οἵ {18 Ὀδθδυ} ρ58. 845 Ὀθθὴ οὐβουγθὰ Ὁν [88 νϑ, αἰνίβίοπ ἴο ᾿ἩΒΙΟΣ ἰῦ τ 88 
δι )͵]θοίοα ἰῃ ὑπὸ τηϊααἶο ασοϑ. [0 ἰ8 τυτιτὔθῃ ἰπ [86 ϑτηοίίοπαὶ! ἄνο- θθδῦ σωθαϑατο ὉΥ 8 Ὀοθῦ 80, 
Ἐκ 180 δυΐδον οὗ Ρβ. 23, γαϑ Κϑϑὴϊν δρρτγοοϊδνθ οἵ [86 ργίνιθαθ οἵ τνογβῃϊρρίπα ἰπ ψεβονδμ᾿ 8 
ἰδτηῦἶϊθο. βους δβογνὶοο πὰ νονΒ 816 τορδγαθα ὉΚ τθῃ 85 πο αἰΓ(8 ταοϑῦ υἰθαβϑίης ἰο ασοαὰ. Τδὸ ἄσυτγο 
οὗ 86 δασῖβ πυιδίογοα ὃν ἱγγισαθοη, ἴῃ 5. 10, ϑυσχαοβί (80 δ6 νν88 ἔβα αν ἢ 18:6 ἀργία! Γ] το οι Β 
οἵὗ οἶμον Βαθνυϊοπΐα οἵ πε ἴ, ΤὮδ υηΐϊνοῦβαὶ οὐτ]οοῖς ἰὰ Σ δ'5ὸ ροϊπὶβ ἰο 8 ροβί-οχὶ!ἷὶς ἀδῖθ. 8. 3 
οομίδίηβ θϑοῃοοβ οἱ δα ἴ ἽΝ ΤῊΘ Ὀβοϊαγουπά οἵ 186 ρ8. ἰ8. Ὀτίχῃδ δηά Βοροίι!. [{ σοχηθθ οἱύ δ οΣ 
ἔστοσῃ [86 ἰαιῖοσ ρατγί οὗ [86 Ῥουβίδῃ Οὔ ἴῃ6 Θαγ οΓ ὑατὶ οὗ 6 Οἷ. ρῬοσίοα, 

1651: Γ,10., ἐπ Πἶζε ἰο ἰΐδε, ἱ. 6., ὈοΒίβ. 
πα 651: Ἡοῦ., Οοὐά; Ὠπΐ [15 'ἴ8 6 το 186 τνοτὶς οὗ ἃ ἰδίοσς οαϊίοσ. 
νβθ δ δοὸ Οἷς. Ηοῦ., 70Υ πιε. 
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ΦΕΒΟΝΑΗ᾿ 5 ΡΕΟΥΙΒΙΟΝΘ ΕῸΝ ΜΑΝ 

Βν ἰουσῖθ]6 ἐμπῖηρθ ἔθου δηβυνογοϑὲ 08 πῃ τσ ϊδουβηοθβϑθ, Ὁ ἀοά οἵ οὖς 86]να- 
[οη; , 

ΤΒου ἰμδὶ αὐτὶ ἴῃ σοηῆάδοποα οὗ 4}} ἐπθ δπ8 οὗ ὑμὸ θαγίῃ, οὗ ἰδ οοδϑβὶ ἰδ 55 
8δη4 ἴδ ἀϊδίδηϊ ΡΘΟΡΪο, 

ΒΟ 6ϑι δ] 5 Ποῖ 86 πιουπηἰδὶη8 ὈΥῪ ἢἷΒ βίγοηρσίῃ, Ὀοῖης ρσιγάθα 1} τσ ϊ, 
ΤΟ 53} ἰῃ6 τοδγίης οὗ ἴμδ 8685,5 ὑἰῃ6 τοδγίης οὗ {πεὶγ ᾶνοϑ. 
ΒΓΉΘΥ α'30 ννῇο ἀγ6}} δ ὑμ6 6 ῃ 48 οὗ {Π6 δαγί ἢ ἔδαγ ἰῃν βἰζῃϑ, 
ΤῊΘ ουϊχοϊηρ8᾽ οὗ [86 ΣΠοΓΠΙΠῷ 8 Πα ΘνΘὨ ΠΚ 5115 )ΟΥ ΙΒ Υ οὗ {π 66." 

ὕΤΏοιυ νἱϑιἰα8ὲ ἔΠ6 εαγί ἢ δπα ναϊογοβὶ 1, ἰδοὺ στοϑῖν δησιομοϑὶ ἰξ, 
1 [86 τῖνογ οὗ ἀοά, τ] ἢ 15 ἔ}} οὗ ναΐογ, που ργον! ἀοϑὲ ὑμοὶν ζυϑὶη, 
Ἐὸγ 80 ἴδου, Ο Φεδονδῇ," ἀοβί ργερβϑζγε 1ἰ, ᾿θϑαϊυγαιπ 115 ἔσγγοννβ. 
Του 56{{|ε81 115 τΙάσοϑ, τηδκίης 1 δος τ ἢ ΒΠΟΟΓΒ, 
Τοιι Ὀ]εβϑοϑὶ 115 στονίῃ, ἔδοιυ ᾿Ιογοννποϑὲ ὑΠῃ6 γον Ὁ ἰῃν σοοάποβ8, 
Απά ἴὰμν ρα ἀτὶρ νι ἰαἰποβ8; 31Π6 ραϑίυγεβ οὗ 86 ψ]] ἀθση 688 ασρ, 
Απά ἰῃς 1118 ἃγα γίγάθα ψ 1} 1οΥ; ᾿ἼΠΘΥ ἃγὸ οἰοι θά τ ῖτ ἸΔτ}5; 
Το νϑ. 16 γ8 880 8ΓῈ σονογθά ονϑῦ ἢ γαίῃ; ὑπ  Ὺ το]οῖοα δπὰ {πΠ6Ὺ βίη. 

8990. ΤὨο ΒΙοββθάῃθββ οὗ Τόν β Ῥϑορίϑθ, ΡΒ. 14412:-:. 

Ῥε. 144 0 υγν ΟΠ δΓ6 {18 βδρ] 1 πρ8 ἴῃ {δα ἔμ} βιγεησίῃ οὗ {μοῖρ γουΐῃ; 
Οὐ ἀδυρ θοῦ ἃΓα 88 ΟΟΓΠΘΓ ΡῚΠ|8τ8, ΔΕΥ σαγνοά ἴογ ἃ ρϑϊδοο. 

ἸδΟῸ ζδγῆογβ δὰ [0}}, αθογαϊης 411 Κὶ πα }5 οὗ βίογε, 

Οὐυὖγ 536 ᾶἃγὰ ὑγιπρίηρ ἰογὶ ἢ ἐῃουβδηά5, ἴδῃ ὑμοιβδη48 ἴῃ οὖν Βοἰά5, 
ΜΟὺν οαἰι!6 ἃγὸ ψ] γουης, ποῦ δΓΘ ΠΟ ΣΤ Ἰϑοδυσία 68, 
ΤὮΘΓΟ ΓΟ ΩΟ ροϊηρβ ἰογὶ ἢ ἴο ΔΓ ΠΟΡ Ουογὶθϑ 1 ΟἿΓ δ γθοίϑ. 

᾿ΉΔΡΡΥ δε ρεορῖὶε ψῇδη πον ἤν 1ἰἰ 50! 
ἩδΔΡΡΥῪ δε ρθορΐς, θη Φθβονδὴ 15 {μοὶ αοά! 

δΙ00. Τοδονδ 5 ϑυροτίαιδνε Οοοάπο88β ἰο Μίδῃ, 8. 103 

Ῥβ. 103 18.895 δε βονδῇ, Ο τὴν βουϊ, 
Αμά 41] νι πη πλθ, 1689 18 ΠΟΙ͂Υ 8116. 

πῷ» Ἠονβὶης ἴπ6 ἰοχὶ τὰ Ὁ ΘΙ] υ56ῃ. 
χΘ5] Α βοῦίρθ 88 δα ἀρὰ {δ6 οἴδιυδο, απάὰ ἐδλε ἰωπνι εξ ὁ} ἰλ6 Ῥεορῖίδαε. ἴον [86 ρτγοοθαϊης οἶδυβο 

ἐδ ὐλ τ ὺς [ον ἰοαοίμον ὑμον ἀοδδβῦγον {Π6 τηθίγθ δπὰ (89 ἤριιγθ. 
γ 085 ῬγοΌΔΟΪΙν δὴ δ᾽ υϑίου το 1:6 Βοηκ βουνίοοϑθ δὺ δ ητι56 δπαὰ δβυηδβοῖ. 
1055 Βοδίογίηρς δα ἰαϑὲ ρδγὶ οἱ ὑμπιὶβ ᾿ηθ 88 [Ὅὴ6 ρϑγα οἰ βγη βυαχοϑίθ. Τθο ἐδουρῆΐ ΔΌΡΘΆΓΘ 

Ὧο Ὅδ δαὶ Αἱ] ὈΪ68, δαϑὸ δῃα τυϑϑί, υπϊῖϑ ἴῃ δοθονδ' 5 ὈΓΆΪΒΟ. 
ε65᾽) Αὐἀαϊηρ ὑελοναὴΐ, τουϊτοάὰ ἴο ἀρρηΡ ες [86 ΤηθΘΑϑ0Γο. 
Ὁ6510 ἜΘΡΡΙ γἱὴς ἴΠ6 ιοἱδῃ, τοᾳιϊτοα ἰὰ ΕἸΣ ἰδ ἴο Ὀτίηρς οὐυὖ ἔδο Ἰοχίοδὶ τωϑοδηΐησ, ΤΒα ἤκυτο 

οἱ ἱττὶ καϊθὰ Βοῖἀβ γὰ8 ὑπγουρσἢ ". 10, 
ο6512 Α βογίδα ἢ88 δααοά ἐλδ Ποοξ. , 
09 ΤῊΪΒ βυρρίοτηθηϊδ ἴο ὑῃ9 ὈΙΘΥΟΥ ἰπ 1441-1 85 πὸ οομηροίίζοη ΨἱΔὰ 1(8 οοηίοχὺ δηά ἰδ, 

Ὀογοπα γϑϑβοηδθϊθ ἀουθδί, ἃ ἱγαρτηθηῦ ἴσο δὴ ἱπάδθρεπάθης Ρ8. [10 Ὀγθαῖμοθ [86 βδδοθ δῃὰ οοη- 
Τοηϊτηθηΐ οὗ [69 Μδσοοδῦδϑδῃ ροτιοά. : 

4 144125 Α βογῖθθ 85 δά αθα, ἰῃ ογάδν ἴο οοῃῃθοὺ ἐδ 18 ρ8. στ {86 Ρτοοθαϊηρς, 086 τοϊδεϊνο τολῖολ. 
4100 Τμΐδ Ρδ. οοπηεβ ἔγοζὴ 189 βοδοοὶ οὗ [88 νϑ96. [{ 18. 8 σχηϑαϊιδίίοῃ 88 νγ8}} 858 ἃ. Ὅγανϑῦ οὗ 

δαἀοτδίίοη. [109 ΒρΡΙΘοΙΒμσα οἱ Φοβονδδ᾿ 8 οβαγδοίδυ δπὰ αὐ θ ὑονναγὰ τηθῃ, ἰΐ8 σα κ6, 8]14] 
ἐτγυδί, δηα ἰΐα δὶ ἢ ἴῃ ἢϊβ υηἱνοτγϑδὶ ΠΑ ΒΟΓαὰ διὰ τὰ ]α 6}} σοηπϑοῦ ἰδ οἰοβοὶν ψὶτἢ 086 ὑϑϑοιίησβ οἵ 
ώοβυβ. Ηρτο ἰβ ἴῃ δἰτηοθρῇοτο ἰη ψῃϊοὶ ἰδ9 Μαϑίον Βιιἀθτ οὗ Ναξαγοῦδ τγν8.9 Τοαγθα, 8πη4 ἤθγο ἰ5 
ἀμ δοεδγί οἵ ὑπδὺ υηἷνο ταϑϑϑασα ΨΏΪΟἢ τϑᾶθ ἰπχ ἴμ6 ϑανίουγ οὗ θ. 780 ἀοροηάθησθ ὕὑροῦ 
Φεγ. ΠῚ [δ.. δηὰ Ῥβ. 905. 4, (ῃ6 Ατϑτῃ. ψόογάβ, 1π6 αἰδοῖα ποῦθ, δὰ [89 Βοροίυϊ γοῦ Ὡοὺ διτοβϑῃῦ 
δρὶτιῦ οἱ 180 08. ᾿ἱπαϊοβῦθ ἰδὺ Ὁ Ῥγοῦθν Θοηλοβ ἔσοτα [86 Εἰκ. ρογίοα. 
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ΦΕΗΟΝΑΗ 5 ΟΟΟΌΝΕΘΒΒ 

38.655 Φοξονδ, Ο τὴν 8οι], 
Αμπὰά ἰοτγβοῖ ποὺ 41] ἢϊ8 θοημϑβίϑ, 
,}ο ἰογρινοῖδο 411] {ππα ᾿π]α 165, 
Ὗο Βοδί δι 411 ἔν ἀἴ868568, 
(γο τγεοάδοπιοίῃ τἂν [16 ἔγοσῃ ἴΠ6 ζτανο, 
ὝἾ.ο εγοσνηοὶδ ἰδθ66 ψΠ Ἰονηρ κά π6858 δη ἃ ἴθῃ δ. ΠΔΘΓΟΪ65, 
δἾΠΟ 5βαιϑδοῖῃ ἐῃν ταουΐϊὰξς τ ιἢ σοοά ἐπ], 
80 ἰδαῖ ἢν γουϊῇ 5 γοῃονοα |{κὸ ἰΠ6 Θαρ] ς᾽ 5." 

5] ονδῇ 18 8 ἀοογ οἵ γἱρμίθοιιβ δοῖβ, ΠΗ 
Απά οὗ Ἰυάρηηοηί' ίοτς 41} ῆΟ δγϑ ὀορργοβϑβαά. ΘΟ 
ΤΗς Κορὶ τρδκίηρ Κπονῃ 5 8.8 ἴο Μίοβε8, λυσεν 
Η!5 ἀδοάβ ἴο {86 σὨ]άγοη οὗ [5γδοὶ. 

ΒΙΒονδῇ 15 πηογοῖξι! δηα σγβοίοιϑ, ' ἨΪ 
Ιου ἴο δῆμογ δῃά δρυπάδηξ 'ῃ ΠΊΟΓΟΥ. ΕΗ 
Ὴς ἀοίἢ ποὶ αἴννδυβ βἰσινα; πᾳ 
Νοῖ ἀοίῃ δ γοϑιγαΐῃ ἢΐ5 ΒΏΖΟΥ [ΓΟ Ογ. 

1}, Βαὶἢ ποῖ ἀθαὶῖ νιϊῃ υ8 ϑοοογάϊης ἴο ΟΓ 5118, Ηΐϑ 
ΝΟΥ το νδγάθα 0 δοοοσγάϊηρ ἴο οὖγ ἰπίαυ 168. ΠΩΣ 

ἹΕῸΓ 845 ἴῃ6 Βοαᾶνθῃβ ἃγὰ Ὠἰρῇ αρονε {ῃ6 βδασίῃ, «υιοᾷ 
50 φγοδὶ 15 15 ον οὶ ἀη685 ἰοναγὰ ἰποθα 80 ἔδδὺ Ὠϊ πὶ. 

Ἰ2Δ 9 [4Γ 85 ἴΠ6 οδϑὶ 15 ἔγοπιλ ἔῃ τυοϑὶ, 

30 ἔδν ἀοἱ ἢ δ γθῦϊονθ ΟΣ ἰγϑηϑρ 851: 0}8 ἔγο Τα 1.8. 

1 1Κ6 858 ἃ αι ποῦ ριοἱ ἢ ἢ5 σμ] άγθη, ΗΠ ὧν 
80 Φοδονδῇῃ ρἐ οι ἰῃο86 ψἢο ἔδδγ ᾿ϊπὶ. Ρἱεν 

ΜΒΕῸΣ ἢο, ᾿ηἀ664, Κηονγοῖῃ οἷν ἔγδπιθ: 
Ης τοιοιοσοῖῃ δαὶ τὸ δὲ ἀυϑὶ. 

Ἰ5ΕΤΑΙΪ ταδη---ἢ}8 ἀ8 8 δΓΘ 85 21855; Ηΐδ 
ΑΒ ἃ Ὀ]οββοῖῃ οὗ ἰῃε δε ά, 8ο Βο Ὀ]οβϑοπιθὶἢ: τλάρονη! 

Ἰ6ΕῸΣ 86 ννὶηα ρδβϑεῖῃ ονϑγ 1ὑ δῃηα 11 18 ροῃθ; ἘΓΕΒΟΒ 
Απά δὲ ρῥἴδος ἱμογεοῦ Κπονοὶῃ 1 πο πλογο Βηϊῦο 

1ΤΒὰ [86 Ἰονιηρκίπάηο65959 οὗ δεπονδ 15 Ἔνθ βίη," 
ΑΠπά ἢ15 τσ ϊθουβη 688 ἴο ΟΠ] ἀγθ 5 σ ] ἄγθη, 

1.7οὸ ἰῃοβϑο νῇο δι ἢ ἔ Υ Κοορ 18 οσονοηδηΐ, 
ΑΠπα γϑιμθθογ ἢ18 ργοοορίβ ἴο ἀο ἱῃθηι. 

41033 1Ζ1., γιμαζειλ ᾿ἱρλὲ ΟἹ, ἰοξεεί(ἣ αδἱάδ. 
{1084 1. 4., ἰτοίῃ ἀθδῃ; [ἴἰ., ἐλ6 Ρίϊ. 
ε 103} ΟἿκ-. δπὰ 1.δἱ., ἐδν ἀδεῖγε. Τ1δὺθ ον ἢ γοηἀογίηκ, πιοιμλ. 
5103 ΟΙΓ., ίοσ ἰΠἰ8 θσυτο, [8. 4031. 
[1035 1,1ῖ., γμαστπενίε. 
210312 ΒΓ [86 (υγίῃον υϑὸ οὗ ἴ)6 ἄσυτο οὗ ἰαἴδοεν, οὗ. Εχ. 433, 5, Ἠοϑ. 1114, 
ΚΊΟΘΗ 7. ε., ἰμαῦ Ἧθ 8. τηδᾶο οὗ ἀυδί, αϑῃ. 21. 
1103: 18 Βτχαβ, Ὀγιπρίης οὐ ᾽Ὅ86 δβϑοῆδηοθ οὗ 86 ΗϑδΌῦ. 

τ 103196 ΤΆΚοΩ ἴτοτα Φοῦ 719, 
5103: Α βογίδθ 85 δα θὰ ἰὼ {μο Ηδθ., ἔγουῃ 11, ἐο ἐλοδϑϑ τοῖο 7εαν πἴπι. ΤῊ βδηϊο βοτὶ 8 Ὁ08- 

εἰν δαάϑὰ 18, ίογ 1 86 Κ8 [88 σηδίτγι σαὶ βυσητηθίγν οἱ {86 τεϑῦ οὗ [ῃ8 Ὁ5. διὰ [τη 15 Ὅ06 αηΐνογαδ ἐν 
οἵ Ῥδββδζθ. [0 8180 ἀθΕῃ68 ρῥἱοῖν ἴῃ ἴῃ γοβιγί οὐδ, [αὖ ρσίθβο  ν ϑθῶδθ. 88. 13. δγὸ ἴῃ ἱτητηθαϊδῦθ 
Ἰορίοδὶ βοαυεὶ οἵ "7. ΤῊ βϑτπθ βου 85 δβἀ θὰ υελοναλ δἰ ἴῃ θεαί πηίηρ οἵ 1", ΔΙΕΒουσῈ ἰὺ ἀοϑίγογβ 
ἐδ σρϑύσὶοδὶ βυσαγηθίγν οἱ ἴ᾽89 ᾿ῃθ δα ᾿83 πηδ δ πθοοϑϑαγν ΟὨΪΥῪ ὈΥ (86 1ηϑογίΐου οἱ 18, 
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ΦΕΗΟΨΑΗ ΒΒ ΡΒΟΥΙΒΙΟΝΘ ΕῸΒ ΜΑΝ 

9}ῃ.ς Πεαίῃ δϑιδθ  5Ποα Πὶβ [Πγοηθ ἰῃ ἐπ6 ἤοδνθι8; 
Αμπά ἢϊ8 ἀοπηϊηϊοη τυ]οῖ ονοσ 8]]. 

30ΒἘ16959 Φοῃονδῇ, γα, ἰβ δηγο 5, 
Υα τιν πῃ ϑίγοηρσίῃο ῃο ἀο ἢ18 ψογά.Ρ 

2: 8]659 Φεβονβϑῇ, 41] γε "58 μοβίϑ, 
Ὗς χτηϊηϊϑίοτβ οὗ ἢ185, γῃο ἀο 15 ρ]θαβυχσθ. 

5Ἐ]695 Φοῃονβϑῇ, 4} γε ἢ18 οσ 5, 
Τῃ 8}1] ρ]δςοββ οἱ ἢὶ5β ἀοιηϊηίοη; 
ΒΙ6885 δδονδῃ, Ο των 8ου]. 

810]. Οοάἶβ Οχηρηϊβοίθποο δὰ [πιηπϊδήσθποο, 5. 139 

Ῥβ. 139 ἸῸ Φοῇονδῇ, μου μαϑὶ βοαγοῃϑα τὴο δῃηά ποῦνῃ τη6, 
Του Κηονοβὺ τὴν 8: {{ὶπρ’ ἀονντ δη4 ΤΠ 6 ὈΡΓΙΒΙ ἢ, 
Του τοδαοϑὶ τὴν ὑμπουσῃὶ αἴαγ οἱ. 
ὅΤ᾽ Ὡοιι ἀεἰογιαϊηοϑὶ" ΤΥ Ραὶῃ δα τον γι ἀον, 
Τδοι δεῖ δοαιδιηϊθα ἢ 81} ΓῺ Ἀν 8. 
“ΜΟΥ ἴμϑγα 18 ποῖ ἃ ψογὰ οἢ τὴν ἴοησυθ 
Βυϊ ἴδοι, Ο Φομονδῆ, Κηονοϑὶ πο ]]} ! 
ΒΘ Πα δηα Ὀοΐογα ἔθου ἀοβὲ οηξοϊ" τηο, 
Ονοῦ 6 ἴδοι μαϑἷ ἰαἸα ἴῃ μδηά. 
ὄϑυο " Κηον]θάρα 15 ἴοο ψοπάογί]} ἴοσ πὰς; 
1 19 δῖ, 1 οδηποῖ αἰΐβ]η ἴο ἰξ. 

ΤΥΝΕΣΠΟΡ οδη 1 κὸ ἔγοιῃ ἐῃγ 8ρ γὶϊ, 
Οε ψπἴποῦ σδη 1 866 ἔγουῃ ἐπ ν ργθϑθηοο ὃ 
{1 δϑοοπα ὉρΡ :πἴο ὑῃ6 μοᾶνϑῃ, ἴδοι δγὶ ἴμογο," 
{1 τααῖτο ὅἢθο] τὰν δά," ͵ο, ἴῃοιυ αγὶ ἱδογο; 
ϑΩΒοΙΪα 1 ἰδῖκο [Π6 τνὶηρβ οὗ {π6 τρογηϊησ, 
μου 1 ἀννο}] δὲ ἴμ6 οηά οὗ ἴδ 868, 

ΤΟ νοη ποῦ ἐμ ν μδηα νου] ζγαϑρΣ πιο, 
ΤῊν γε βδηα ψου]ά Πο]ά πιὸ ἔδϑὶ. 

ἹΠΕΓ1 88 ν, “ΘυγοὶνΥ {μα ἀδγκη 685 νν}}} Η] 467 τη6, 

ο]08"9 7. 6., 186 δηροῖΐδ. 
Ρ͵10330 ὅο ϑὅγσ. Ηοῦ. δα ρένίπρ δεοὰ ἰο ἰλε νοἷοσς ο δ᾽ ιοογνὰ. 
4101 ΤὨῖΐθ 08. 8. ἃ σηδ᾽ϑϑίίο τηοποίοσυθ δα ἀγθαβοὰ ἰὸ Φθῆονθῃ, [5 οτὶ κί δ] ν δηὰ ἀθρίδ οἵ 

ἸΠΟυκΕν τΥΘ ἱ ἃ υπΐαυθ οἷδοθ βιθοης 8.86}᾽5 ἰγτὶςϑ. Τῃθ ἰβδιηουβ 960 8} σοτασηθηίδίογ, ΑΌθα 
Ελχτβ, οα ὁ ἐδα ογοιση, οἵ ἰδλδ Ῥδβαίίξογ. ΝονὮοζγο ἴῃ ἰδ Ο.Τ. 5 ὑπὸ οσηηϊβοίθποα δηα ἐσ ΒΘ Ώ0Θ 
ϑδηὰ ἀπροβαας οδΙο οἱ αοα Ββοὶ ἔογτδβ τῆοτθ ποῦϊν. Απιοϑ, ἴῃ 93-4, τγα8 ἢἢ6 Εγϑὺ οἱ ἴδ Ῥτορδοίϑ ἴο ἀθ- 
οἶατο {π8ὺ ΖΘ ον ΒΒ το ὀχίθη θα ἱβγουρμουΐ {86 απίνογτθθ. ἴπ 12:19 1ῃ6Γ0 διὸ ὕγβοϑθ οὗ 86 Οἷκ. 
Βοϊθη δξδβο Ββρίτις. ὐπίοτευπδίοϊν, ἴδ6 ἰοχὺ τὰ ἰδ ἰαιίθς ρατὶ οὗ [86 08. 15 υποογίδι, οίηρ ἴο βοσὶ Ὁ] 
Εἰτοῦβ. Ῥοβϑίθ)ν 15. ἃγὸ ἰδίθγ δα ϊτομθ. ΤῺΘ 08. ἰ8 ἱπάϊνίάυδ!. [Ιὑ ῬΓΟΌΘΟΌΪν σοόσηθθ ἔσγοσα ἴδ 
Εαἷκ. ροτγτὶοα δηὰ βδῆονβ ἴῃ6 ἰηθυθηοο οὗ [86 ἐπουμΐξ οὗ (86 ννῖδο. 

,. 4. 1802 ΒΟ] ον πα [}6 ἴῃς οἱ οοτίαίῃ ΜΗΒ. βιὰ (δθ ἀδθιοδηᾶβ οἱ ἴμπο οοηίοχί. Αμοῖδοσ 
Ῥοδδὶ ὉΪ6 τοδαϊης ἴ5 “γιδπάβ, Ὀυὺ [818 186 Ὡοῦ δυρροτγίϑα Ὁν 186 Ῥϑγα  οἸβσα. 

1302 ΟἹ δοαγολεδέ οι. 
41306 ΤῊ ΗδΡ. πογὰ αἶθο σῇδν τῇθϑῃ δεϑεί. ΤΏΘ ΟἿκ., ὅυτ., διὰ 1,αὐ. βᾶνθ ἃ ἰδχὶ τωϑϑηΐης 

ἴο 7ογπι. Τὰ οοηΐοχῇ ᾿σαρ 68 τισι σατο, οὶ δὴ δηϊδροηϊδιϊο δὐιλιυάα. 
.418306 (Οἷς. δηὰ ὅ'υυ., ἐὰν ἀποιυϊοάρο. 
5130 ΒῸν [ὴ6 ΒδΙὴη6 1668, οἷ. Ατὰ. 93, 
ν]308 Τ,11,, δργεαὰ οἱ ϑῇἧεοὶ, ἱ. 6., (6 Ἰοτσοῦ που]ά. 
π]8309 ΟΚ. δῃὰ ὅντ., πὶν ιτσῖπισα ἰο ἰὰλὰς ἀαιη. Αἴ δῺν τοΐθ {πὸ δου ο 818 18 θοΐνοοῃ ὑμ6 Εἰδδὶ, 

τορτοδοηϊοα ὃν ἄδνῃ, δβηὰ (6 ᾿Υ̓εϑί, ΤΟΡΓΙΒοηΙΕΩ Ὀν 186 ἰδτ-αχιθηαίηκᾳ 868. 
τ 139010 ΘἸ τἰν ἀῆδλ ον οὁ 1ῃ60 Ηοῦ., ψὨΣΟΉ ταράϑβ, ἰδαά. 
Υ 1391: ΤὮΘ τηδδηΐϊης οἱ ἰδ6 ΗθΌ. νοτὺ ἰ8 ποὶ οοτίδία. 
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σοΟ0} 5 ΟΜΝΙΒΘΟΙΕΝΟΚΕ 

Απά {86 ηἰσῆϊ οαϑὲ 115 ουγίδῖη δρουϊΐ τηρ,᾽ 
 νοη {πο ἀδγίζηο85, ἴίοσς ἴἰῃ66, 15 ποὶ ἀδνῖκ,᾽ 
Βυϊ {86 ηἰσὶ Βῃϊποὶῃ 85 {πὸ ἀδν." 

ἹΖΕῸΣ 1 15 ἴθου ψῇο ἀϊάἀϑὲ ἔογῃι μὰν ΓΘ ἢ 5, 
δου δβογοοηθαβί τὴ ἰῃ ἴῃ σου οὗ ΤῺ πιοίδοσ, 

ἸΤΏου" μαϑὶ πιά τη6 την βίθσι οι] ν δηα ψοπάογίυ, 
ΤΒου Κπονγοϑί τὴν 801} τἱσῃΐ νε]]. 
Ἰγν ἴτδιηθ τγγᾶβ ποὶ Ὠἰα ἔἴγοσῃ {66 
Αἱ 186 ἔπη ψ ἤθη 1 τνῶ8 τ86446 1 βοογοῖ,5 
Απά π͵χουρὺ ἴῃ πα ἀερί5 οὗ ἴδε βϑαγί. 

164]1] τηϊης ἀδγυϑ' [πη6 ογ68 ἀϊἃ 866, 
Απά ἴῃ τὰν Ὀοοϊς ἔμ ν πόσα 81] ᾿πϑογιθοά, 
Ἐνοη ἴῃς ἀδγ8 ἐμαὶ Το Γ ργο-ογάδ πα ἴοσ πιο, 
ὝΝΒοῶ 858 γοΐ ποῃδ οὗ μοῦ ΤΟΓῈ τμλΐηθ.ἕ 

1ΤΗ͂ονν Ργϑοίοιιβ 4830 ᾶἃγὸ τὴν ὑβουρηῖθ," Ο Οοα! 
Ηον σγοδῖ ἰβ ὑῃ6 βδυγτὰ οὗ μοι 4]] " 

111 βΒῃουϊά οουμπὶ ἴθ πη, 16 Ὺ 8 ΓΘ ΠΟΤ ἴπ Ὠυ6Ρ ἰδδη {δ βΒδηά: 
ὝΒεη 1 καῖ δπὶ 8.11} τ ἢ ἐῃ66.! 

100 ἰΠδὶ ἴδου πουϊάβὲ αν ἴῃς τψὶοκοά, Ο αοά! 
Περαγὶ ἔγοσῃ τη ἱμογοΐογε, γε Ὀ]οοάν τρθῃ; 

Ξ0ΕῸΓ [Π6. ΒΡΟΔΚ ἀρζαϊηϑὶ ἰῃθ6 τ τ]οΚοά ἱπιοηΐ, 
Αμὰ [πϊπ6 δῃθιλὶθϑ ἰδ Κὸ τ γ ΠδΠῚ6 1 νη. 

2 0 1 ποἱ Παῖς ἱβοη, Ο Φοβονδῆ, σχῆο δαῖο ἐμοοῦκ 
Απὰ ἀο 1 ποὶ ἰοαίῃ ἐῆοβα νψῇο γἰβα ὉΡ δραϊηϑὲ μοῦ 

51 Παῖο ἴποπὶ νι ρογίθοϊ μαϊγοά, 
ΤΟΥ δᾶνα ὈΘΟΟΠΊ6 ἴο [16 Π}ΪΠ6 ΘΠ ΘΠ1165. 

2 ΘΟΘ ΓΟ τη6, Ο σοί, δηἀ Κηονν τὰν μοδτὶ, 
ΤΓΥ πι6, δηἀ Κηοῦν ΠΥ βοογοῖβ, 

ἨΑΠά 866 1 ἔπογα θ6 δὴν ν]οκοὰ τ ν ἴῃ τη6, 
Απά ]᾿εδά πὸ ἴῃ ἐμ γῶν δνογ βίη. 

812015 ΟἿ, ἐδ ποέ ἰοο ἀατὰ [ὁΥ ἰδθδ.0 ΑἸΔΉΝ, λίάείδ, ποί ἤγοπι ἰδλεο. 
4139012 Α βογῖθ 868 δα ἀδὰ ἴῃ 1ὴ9 Προ ἴω δχρίδηδίοῦν Ὡοίο, α8 ἐδ6 ἀατῖη688 αα ἰλα ἰἰρλέ. ΤὮΘ 

ΟἸκ. διιβιϊζυῦθθ ὑη18 ἰοῦ 88 ῥὑτϑοθάϊης σοὺ 
Ἰλξρς ὃ ἽΣ Α βοσῖθθ ἢὯδ88 ργϑᾶχϑα ἴο ἐδ δὴ ἤμν 1 γγαΐεα ἰδδ6 [οΥ, ϊοΟΒ ἀοϑίγουβ ἰἰ5 Ἰοχσίοαὶ δηὰ τηϑῦ- 

τὶ 
γϑδιι 80 Αἷκ., ϑυτ., δηὰ 1... ΗϑΌ., 1 απι πιαάξ. Τὶ 8150 δἀβ ἐδν τοογζβ. 
4130: Α τροτο ᾿ἰΐοσαὶ Ὀυὺ [668 τηϑύγοδϑὶ ἐσδηβίδεέοη σου Ὁ6 πιδ, ἴον 180 ΗδΌ. ποσὰ ἰβ ἢθσθ 

υδοὰ 85 αὶ τεβοχὶνθ ποπονα, 88 ἰτϑαυθηῖν. 
9139: Ῥοπαὶδ Ἰΐὴθ 18 Βθδοἢ . [Ὁ ἰπίγοάυοεβ δὴ ἰάββ δΐϑῃ ἰο Ηθῦ. ἐμπουφσῃίῦ. 
1391. Τ 8 ἐπρὸ ΠῚ ΑΝ ΎΓΗΝ ΤὮο ΗϑΌ. ἰδ. αϑυδὶὶν ὑγαηδὶ δ θὰ ὠπβονπιθὰ δυδείαποα οὐ ἐπύτυο: 

ΤΙ. ἰγβηδι δου δἰ [86 ἱτητηθαϊβύθ οοηϊοχὺ Ὀυΐ ἱβ ποὺ ΠΡροτος Ὀν [80 ἔο!]Πονίης νοτῦ δοὰ 
ΠΟΙΩΪΏΔΙ Βυ ἔχ ὙΥ ΒΟ ΓΘ οἷυταὶ. ΤῺ ΗθΌ. ψογὰ ἰβ ὑγορδοὶν ἀυθ ἴο 8 οοηΐυδβίοῃ οἵ [86 ὕνο δι 
ψογβ εἴδθα οἱ αἷϊ πῖῃ ἀανθ. Αὖὐ Ὀδδὺ [89 Ἰγβηδί δου οἱ {86 νβ. 18 υποογίδεῃ. 

ε13901 Ὀπποσίίης 1:6 ὙΟΓᾺΒ (0 πιδ ΟΥ πεῖπε ΜιΓΏ [86 ἢ ἰΐῆα, 648 0 τηϑῦγθ λα ἀερὰτο : 
ΘΙ Αρδίῃ, 85 1ῃ 2, εἰσ ν σον 186 ΗΘΌ., ΜΈΝ ν ἐν "γἰοπάε, Ὀὰὶ 686. ᾿ἐ 10 

ἌΡ. 1391 1λι., Ἀδαὰβ οΥ̓ ἔδλεπι. ΤῊΘ δυΐδοσς ργοῦδοὶϊν δὰ ἱπ τηϊηὰ ἰδ ἰοία]5. ΟἿ. Ῥβ. 1109, 
Τα εὐπὶ οἱ ἰῃὰ ἰρογὰ ἰδ ἱγιμῃ, οὗ Ἐχ. 801: 

2139: ἔνιοι ἷδ ΒΟΘΓΟΘΙν ΔΩ Βϑϑογίίου οὗ 86 Ὀοϊϊοῖ πῃ Ῥοσβοι δὶ ἰτατηουίδ!εν, ΔΒ 10 δδ68 δοτηδίϊσηϑϑ 
ῬΘΘΏ τε δγαϑα, Ὀυὺ οὗ [6 οοηνϊοσίίου μα, ΔΎΨΑΙΚΘ ΟΓ δαίϑορ, ὕϑῆονβ᾽ Βοδτο ἰδ θνοῦ δθουϊ ἢἷδ ΟὨΣ] άσθ. 

κ139:: Οοπίγανν ἴο ΟὟΥ ΙΏΟΓΟ Θηϊρμὐθηοὰ 1 θουκχπῦ, (η9 ἰαύθτ ον τοχκαγά δα μαίγοα οὗ ὐϑῃονδὴ 8 
ΘΏΘσΩΐθδ 88 8 ροδἰνο νἱγίυσ. 
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ΤΗΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΖΦΕΒΟΝΑΗ 5 ΡΕΟΤΕΓΟΤΙΟΝ 

ΠῚ 

ΤΗΒ ΑΞΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΒΟΝΑΗ ΒΒ ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

Ῥβ8. 49, 48, 68, 27:-6, 46, 8, 4,11, δ6, 16, 102132-33, 3... 98, 401:12 69, 12], 180, 
151, ΗΔ}. 8 

8102. ΤΒΟ Γουηρσίηρ Τμαὶ Οοά Αἴομο Οδη ϑδιβίν, Ρεβ. 42, 48 

Ῥβ. 42 1.95 {με δεαγὶ ρϑῃίεϊἢ αἴξογ 6 τναῖθ Ὀγοο 8," 
50 ΤΥ 8011} ἰοηροῖ! ἴογ ἴμθς, Ο δεμοόονδὴ,ἢ" 
Σγγ 8οι}] {Πγϑίοι ἢ ἔογ δεμῃονδῇ, ἔογ με ᾿ἰνίης Οσοά.9 
ΝΠ δα 588}} 1 σοπια δηἋ δρρϑδγ βεΐογε δθβονδὴ 4 
δηῖν ἰθδγ8 δΓδ Ὁ ἰοοὰ ἀδΔν δπά πὶρῃϊ, 
ὝΝΈΣἊ ὑπο γο οομ ἐπι} ν 5. ἴἰο πιο, “Βογα 5 ἐν αοά 

4ΤΏ.656 ἐπιηρ8 1 ΓΟ ΘΙ ΟΓ δηά 1 ῬοὺΓ οι μὴν 8011} τυ  ΐη πιο; 
Ηον 1 ρ858β86 οὐ σι ἴπ6 τυ 46 8δηα Θά ὑποτ βίον ἰο Φο8ο- 

ν Δ} 5 Βου86, 
ΝΗ Ἰογέι! βουπά δηα ᾿γδῖβο, ἃ του ἰἴυὰ6 ἴῃ ἔοβίδὶ τδγοἢ.ἤ 

ΝΗ τὶ ἰδοὺ οδϑὶ ἄόονῃ, Ο τὰν 5801] ἢ 
ὟΝ γί ἴδου ἀϊβαυϊεϊοας τι ῃΐη το ἢ 
γναῖϊῖ ἴμου ἴον δοῆονδῃ, ἴοσ 1 584}} γεὶ Ὀγαΐβθ᾽ ἢ], 
ὟΝ [5 με βαϊναιίοῃ οὗ τὰν" οουπίορῃδηος δηα τὴν αοά. 

ΜΡ 8ουϊΐ 15 οαϑὲ ἄονῃ πὶ ΐη πο, ἐπογοΐοσγα 1 γουλθθοῦ ἴῃ 66, 
Ετοι ἴδ ἰδηα οἱ ἰπ6 Φογάδηῃ δπηά ἰῃς Ηδγιηοῦ δηα Μοιυμηὶ Μ|ιΖας. 

ὃ 102 Ῥεβ. 42 δὰ 43 νϑγθ οὔ κί αν Ομ6 Ἀντη, ἔογ, ἉΠΙΪΚΘ (86 Ρ88. Ῥ ΙΟἢ ἀἰδαθμοις δΔηὰ [οἷ- 
ἰονν, 1 ὯΔ5 ΠΟ δβυροτγβογίρίίοη, δηα ἐδ βΒαπθ σοΐσγδίη, ἰουπὰ ἴῃ 425. 11 πα ἰῃ 4356, Ὀϊηα 8 ἴμ6 νι οἷθ 
τοαούμοσ. ΤῊ Ἀνὴρ ἡ)»88 ϑνυϊάθηῖν τσὶ ἴδ ὈΥ δὴ αχὶὶθ νῆο δα Ὀθθὴ Ὀδηϊβῃοα ἔγοτῃ Ψογβ8 πὶ 
Βα Βρρδγθηῦδν δα ἰουπά τγοίυφο ἱπ [(ὴ9 ἀρρδῦ δογάβδῃ πϑϑγ ἴμο ἰοοῦ οἱ Μουπὶ Ηθγωοῃ. ἀπ κΚίῃκς 
ΟΥ Ὠἰκχὴ ὑσγὶοϑὶ ογ [νὶΐθ, ἢ6 δὰ πδτιεῖρείοα Ῥτγοιαϊηθηῦν ἰῃ {δ6 ὕδεηρ]ο βασνῖοο, 424. Εὐχ!Πθὰ διοης 
πο Βοβίδϑῃ, δα τν88 δσοιῃροὶ θὰ αἀδὶἷν ἴο ἔβοθ 886 ᾿Ἰδυΐίδ οἱ δ18 Θῃμοτηΐοδ, 19. Ηἱ8 οἰϊοῖ Ἰδτηοηῖ, ἢονν- 
ΟνΘΓ, ΔΒ δῦ 6 88 ὉΏΔΌΪΟ ἴ0 Βῆδγο ἱπ ἴδ6 ψογβῖρ οὗ {86 ἰδτηρίθ; Ὀυὺ Ὠΐβ ἐδ (ἃ ΘηΒΌΪΘα Ὠὶπὶ ἴο 
Γῖβδ6 δΌονο Ὠἰβ ΒΟΙΤΟῪΒ βδηα ἴο ΘΠ θυ Βἢ ὅδ υπτνανογίης δορο ἴμ8ὺ δα ψουϊὰ νοῦ Ὀ6 τεδίοσοα ἴο Φογυ- 
δαίϑιη, 42}. Οοτίδϊη τηοάσγῃ οοτϊητηθηϊδίογθ, 6. ο., δ, ἰἀσηθν ἴΠ6 ροοῦ τ 186 Ὠἰχἢ ῥγίοδὲ 
Οπΐδδ 111, το νγ88 ἀτίνϑῃ ἔγοπι ϑγυβαίθιη Ὁν ϑὅσορβϑ, δοτητηδηάον οἱ Ῥιοϊοσην ΕἸρ ρβδηθθ. Τὴθ 
γᾶν ο[ ἀεοεὶϊ ἴῃ 431 ἴ5 ἰἀδηϊβοα νὰ Βίπιοα οὐ ὑῆθ ὑγαϊϊζογουβ δβοῆη. ὍΝ ἢ11Ὸ (δΐἷβ Ἰἀθης οβίίοη 8 
Ῥοββὶ Ὁ]6, 10 ἰ8 ργόρϑΌ]6, ἱπ νίϑνν οὗ 86 οἷοβθ Ῥϑγβδὶ 6] βγη Ὀθύνσψθθῃ ὑμ8 Ρ8. δηὰ 63, ὑμβαῦ ὑὴθ δυΐδμογ 
ἯῈΔ 8 Ὠἰχὺ ὑγιοδὺ οὐ 1,ονϊῦθ Ὀδηϊδα θα ἔσομπι Φογιδαίθεῃ δὖ 186 ἰηθ ἤθη ΦοΒοϊδομίη (597 8.0.) ν88 

4421 17, .,., 16 Εδδίοτη τδάϊοδ, ἴθ σοῦ [06 ψαῦον αἀἰβαρῦθασθ ἴπ 86 ᾿ἰαὺθ δργίῃρφς δηὰ συ 8 
υοαοτατουηά, οἷν οοσβδ οηΔ}}ν διηδταίης ἴο δἰδίς (6 ὑμιῖγαὶ οἱ τῶϑη δηα Ὀθαϑί. 

"421: ὅο ὅυσ. δῃὰ Ταῖχ. Αἕ ἰδύοσ δαϊϊοσς 85 βυβίθιμδ ον ομδησοα (ὴ6 οτἰχί δὶ ϑελοναΐ ἴο 
ΕἸολῖπι (Οοα) ἰπτουσῃουὺ [ἢ18 δηὰ ἴη6 ἔο]Π νης στοὺρ οἱ ρ88. ἴῃ (δλ6 ὑγϑηβίδιϊο Ὑγ 1 ο ἢ ἐο] ον 8 
.δο οΥχί81 Ὧ88 Ὀθθῃ σοβίοτγοα. 

9423 Οἵ, Οαοα ο7 πῖν ἰ{76. 
4 421 (οτγτγροίίης (80 ΗδΌ. τ ἢ {πὸ εἰά οὗ ἐδ6 ϑντ. δηὰ Ταγᾳ. 

,.9423 80 ὅ3γυυ. δῃὰ οογίδίῃ ομοῦ ΜΞ8. δπὰ (89 Ῥδγβ)]οὶ πῃ 195. ὙΏὸ ΗΘΌ. 868 Ἰοδὶ ἴμο ὑγο- 
ΠΟΓΆΪΏΒΙ βυῆχ. 

(424 ΤῊΪΒ δῃὰ {πὸ ἐο]] ονίηρ ᾿ἴπ ἢ85 Ῥοδϑίὶν δυβογθαὰ ἴῃ ὑγαπβσηϊδδίου. ΤῸ Οἷς. διὰ ὅυτυ. 
γκρϑκ! δ ΓΟΠΊΕΨΌΔΙ αἰ εγοηῦ τοπάοσιης, Ὀυὺ [86 τοίθγθῃοο ἰ8 οἰοαγὶν ἴο 0.8 βοϊϑυλῃ σϑγο ΟἹ 086 ζγοδὺ 
68 ΒΥ8. 

ε 4) 8ο ΟἸκ., Βυτ., ϑντη., δῃᾷὰ ὑμθ βίτηῖ δῦ τοίγαϊῃ ἴῃ 11 απὰ 435, 
Β42.) Αρδίη τϑβίοτί τς ὑμα οσοττυρὺ ΗοΌ. τίς [δ αἰὰά οἱ [6 Εἷς., ὅντ., δηιὰ δβδυνθδοαυδηΐῦ ρδγβ οἶδ. 
[426 ΤὯΘ ῥβαίγηϊδ δα ον ἀϑηὶν ἰοιηαὰ τοίαρθ ἱῃ [86 Ὄρροῦ Φογάδῃ νϑῖϊον ποᾶσ Μουῃπὺ 

Ἠδττῆοη. Μίσδσ, ἡ ΙΘἢ συθδΣδ ᾿ἰ{{|6, 88 ὈγοῦδΟΪν 186 ἀσκὶ δύο οὗ οὨθ οὗ [8.9 Ἰοδβοσ ὑϑδῖκϑ ΘῈΣ 
ῬΜουχσί Ηοτσσοῦ. 
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ΓΟΝΟΙΝῈ ΤΗΑΤ ΟΟὉ ΑΙΟΌΝΕ ΟΑΝ ΒΑΤΙΒΕῪ 

ΤΌΘΟΡ οδ ] οἱ υπῖο ἄδορ δἱ {86 βϑουῃά οὗ ἴῃ γν οδἰδγδαοῖβ;; 
ΤῊΥ Ὀγοδκοῖβ δηά ἰἢν Ὀ1]Πονν8 μανα 41} ραϑϑθα ονϑγ τη. Κ 
"] 86Ὺ ἴο αἀοά, πν Βοςοκ, ΝᾺ μαϑὶ δου ἰογροιϊθῃ της ὃ 
ΤΕΥ τουδὶ 1 χοὸ δρουϊ τηουΓἷΠ ὑπάογ ἴΠ6 ορργοβϑβίοῃ οὗ σαΐμθ ΘΠΘΙῺΩΥ ὃ 

ἸΟΌ 1] 6 ἘΠΟΓ6 15 8 Βα. ΓΒ ἰπ ΤΥ ὈΟΏ6Β, ΤΥ δάνογβαγὶ 9 ἀθσϊ δ τη ὃ 
ὝΕΣΟ 86 88ν ἴο τὴ 8}} {πὸ ἀδυ Ἰἰοηζ, “ οσο ἰ8 ἐὰν ἀοά δ᾽ 

ΝΥ δγὶ ἰδοὺ οαϑὶ ἄοτῃ, Ο τὰν 90ι], Ἐοίταϊῃ 
Αῃά ψἘγ δεῖ ἴδοι ἀἰϊβαυϊοιεα τὴ πὶ της ἢ 
Υαἷῖ ἰδοὺ ἔον δεβονδῇ, ἴογ 1 8}4}} γεῖ ὑγαΐβε πΐπῃ, 
ὟΝο [8 {πὸ βαϊναιϊοη οὗ ων οουπΐθηδηςς δπα τὴν Οοά. 

48 ἸΤυᾶζα πο, δηα ρ]οδα τὴν οδυ86 ἀραϊηϑὶ δὴ υῃ Κη ρΡοορίς; 
Ετοπι ἴδ τηδη οὗ ἀδοοὶϊξ δὰ το Κοάμ 685 ἀο ἔπου ἀοϊνοῦ το, Ο Φεβονβὰ;Σ 
ΞἘογ ἴδου, Ο ἀοά οὗ τὰν τεΐυρε, ἢν ἀοβὶ που τγα]θοὶ το ἢ 
ὙΝῺΥ τουδὶ 1 ρὸ δροιιῖ τηουγηΐπα υπάογ ὑμο ορργοββίοῃ οὗ χϊη6 ΘΏΘΙΩΥ ὃ 
0 8εη4 ἰογί ἢ ἐὰν ᾿ἰσῃΐ δηά ἐῃν ἰσυτα; ἴΠον, ἰμα66α, ψὶ}} ἰοδα πλθ." 
1,οἱ ἴμοῖι γίῃς πιὰ ἴο ἐδ πιουηὶΐ οὗ ὑμγ Βο]π6595, ἰο ὑμ6 ρῥἷδοες σοσα ἰμοὺ 

ἀπο! !οςὶ; 
ΔΑΠ4 1 ν}}} οοπῖα αηἴο {πὰ αἰΐϊαγ οὗ δοβονδῆ, ἴο ὑμε ἀοά οὗ τῃν γο)οϊοϊηρ; 
[1] ὀχυϊὶ ἀπά ργαΐίϑε ἔμοε ψ τ 186 ἰγσο, Ο δεβονβδὴ τὰν ἀοα. 

ΤΕΥ δαγὶ βου οδϑὶ ἄοσνῃ, Ο τὴν βουϊ, Ἐαΐϊταίῃ 
Αμά νὩΥ δζὶ ἴδοι αϊἰβαυΐϊείοα τι ΐπ πο ὃ 
αἷἱ ἴποιι ἔος δομονδϑῖῆ, ἴον 1 314}} γοὶ ργαΐβα Ἀ11}, 
ἯΤΟ ἰ8 ἰῃς β8αϊναίίζομ οὗ τὴν οοιιπίθηδηος δηἋ τὰν Οοά. 

8108. Α ΕΧΙ16᾽8 Γοηρίηρ απ σοηπῆάθηςοσ ἰῃ Οοά, ΡΒ. 68 

Ῥβ. 63 0 9 βονδῇ, ἴδου δγὶ τῶν οί; δδγηθϑον 1 566 Κ ἢ 66; Τοῦς- 
Εογ 66 τὴν 801} {ῃϊγβιίοι, Ἰ8Α. τις 

βοτνίοθ 
οὗ ἴ1}6 

οδεείϑα ἰηΐο οαρεϊνὶιν. ΤῊΘ Ρ6. ρυϊδαίοθ στ τ ἀθορ οτηοϊίοη. [ὑ ταβ ττὶ θη Ὁ 8 ἴονον οὗ Οσοὰ δ8ῃο- 
διὰ οἱ ἰδ νογβΐϊρ διὰ δρουπὰβ ἰῃ οτί κί μδ] δὰ ρονογίυ! ἰάθα8 δηὰ ἐς ολτὴ οἵ 5 ἢ. Τὴθ δ8- ὕυδσν 
ΒΌΓΘ, ὉΠῸΘΓ ἴδ δίσοδδ οἵ ἰϑοϊϊηρ, τίϑθα δὖὺ {Ἰγγθ6 ἔγσοσα (88 Ὀσγον δ! ης ὑΒτοϑ- αδῦ ἴο {86 ἔουγ δπὰ, ἰῃ [89 
οοποϊυσΐος δοοοῃ, ἰο 86 ὅνο-Ὀ6δι ΣοδδυΓο. ᾿ ᾿ 

421] Α τοΐϑγσθῃοο ἴο ἴ86 συβδηῖης βίγοδιῃβ δι οἢ Ὀτοαὶς οὐ ἴσοσα [86 τοοῖς οἢ ἐδ6 δου δβοζῃ πἰἀθ 
οὗ Μουηΐ Ἠοττοοῦ. : ἢ 

Κ4217 Α βουῦῖθ8 δι δα ἀϑὰ ἐμὸ ζο]ονίως ᾿ἴπϑϑ, πο ἰπγοάυοθ ἃ ὑβουσδῦ οργοῖν δἰΐϑα ὕο ἐμ 
οοπίοχὲ διὰ ᾿δοϊκίης ἴδ στοχζυΐδσ σοϑίγί δὶ ἔόγίὰ ὑμλαὺ ομαγβοίθγισοα ἴ86 μδ.: 

Ἐν ἀαν .ςλοναλ οοπιπιαπαείλ δὶδ ἰουϊπρκίπαάπαεδο, 
Απὰ ὃν πίρλι λὶδ ἐδ ιυὐἱδ πιε, 
Μν Ῥ»γανέν ἴδ ἰο ἰδε Οοά ο7 πιν ἰ{4. 

1431 Τταδηκίοστίης (06 νοτγτὰ ὑελοναλ, ΗΘΌ., Οοα, ἴτοτῃ ἰδ ὄγπι ᾿ἴη6, ψοτο ἰδ ἀδδίγουβ [89 
ΣΩΘΕΘ, ἰο {86 δοοοῃὰ Ἰ᾿ἰπθ, ὑγβθγο ἰζ οσοστηρίθῦθϑ ἰδ. ἫΝ 

433 Ῥοδδίθ!ν οογίδίπ Μ88., νυ ιὶοῦ στοὰ, οοπιΐοτέ πιε, Ὦδνο τεϊαϊποὰ [86 οστί αἰ ηδὶ. . 
5434: ἘΟΙ]οσίης οὐα Μ8Ά8., ψ Ὠϊο ἢ ἴα διγοηκὶν δυρροτίοα Ὀν ἴδ6 οομίοχῦ, δηὰ σοδαΐϊης 86 ἰοἸ] οὐ ἢ 

ὙΕ 10 δὲ 186 Βταοῦ 6 ΓΒ. δἰηᾳ. ταίδβογ ἔδδη 186 ἐτηροτζίοοι. Το ΗθΌ. ἰοχὺ 888 οανϊἀθ Εν Ὀδθα Θοστὰρ 
8 Β Ὀοϊπί. 

Ε 103 [η ροϊηΐ οὗ νίονν ἰμἷδ Ῥα. ἰ5. οἱοδοὶν τοϊδίϑα ἰο 42, 43. ΤΏ δυύδμον 888 Ῥ5ΠΙριθαιοα ἴῃ [89 
ἘΥΘΝΒ ὙΟΓΒΏΪΡ οὗ 80 ὑδιωρὶθ δπηἀ πὸοῶ γϑδΓῺΒ ρϑβϑϑι δύο νὶ ἴὺσ 8 ΓΘΏΘΝΑΙ οὗ [Π6 δαγὴθ ρὈγίνίϊρθ. 

156 ἰδ! Ὁ ἴθ οὐ, δονανοσγ, ἰ5 υπὐδυῃ Όν δίδ οπίογοοα οχίΐθ οὐ ὈΥῪ [886 ἔοθα ψο βοοῖς Ηἱβ [1{9. 
Ηο ἰδϑοὶα [86 ἀϊνὶπθ ργεϑϑῆσθ συδταϊης ἷπὶ δηα Ὡρμοϊαἀΐπας Εἰπὶ ογονοῦ ἢθ δ ν Ὁ6. ΤὨο ἰ;ῖτο- 

᾿ "ΟΠ ῈΒ δταιὶ Ἰίηθ οἵἨ (5. Ρ6., 85 ἰγϑαυθηεῖν ἴῃ ἰδτοο- οδὺ Ρδ6., Ὀθαίῃμδ σὶῖβ δὴ ἱσαργθαδὶνθ 
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Ἑδΐο 
οὗ τὴ6 
Ρυτ- 
ΒΌΘΙΒ 

ΤΗΒΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΒΟΝΑΗ 5 ΡΒΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

Ἐογ ἴθ6 τὴν ἢδβϑῃ Ἰοησοῖῃ, 
ΑΒ 8ἃ Ρδγομοά ἰδηά [διπίοϊ ἢ ἴοῦγ ναῖογ, 
345 ἴπος 1 Ῥομο]ά ἴπ {86 βαποίΐυδγυ,, 
δας ΠΥ ΡΟΝΘΣ δηα ἐγ σοῦ. 

ΒΒ οδιιβα ἐῃγ ἰονυηρ κι πάΠ695 15 Ὀοἰΐοῦ ἔμδη [τἴο, 
ΜΡ 11}Ρ8 τ΄} Ἔνὸσ ὑγδὶβα 866. 
450 ψ1}} 1 Ό]6855 ἔπθ6 ψὩ}}6 1 ἰἰνα, 
1 Μ1} Ἐξ ὉΡ τὴν μδηα8 ἱπ ΤΥ Ὡδιηδ. 
61τ 5841] 6 βαιβϑῆθα 845 συ πᾶστον δηά δίῃ 685," 
Απά τὴνῦ του" 588} ὑσαῖϑα ἴα ψ ἢ )ογίυ! 1108. 

δ γα 1 Σοθοθο Γ ἴπ66 ὈΡΟῚ Τὴν ΘΟΙΟἾ, 
Οπ {866 1 πιοάϊ δῖος ἰπ πα εἰσὶ ναΐοο5, 
ΤΈΟΣ ἴδοι μαϑὲ Ὀθθὴ ἴο μηδ ἃ ἢ6ΙΡ, 
Απά ἴπ ἐπα βῃδάον οὗ ἐὰν νυὶπρϑ 1 γο)οῖοθ. 
δ᾽ ἦν βου] οἰεδνϑὶι οἰοβθῦ ἴο δος; 
ΤῊ τσὶ μαπά ἰδεῖ μο]ά οὗ πιδ. 

ϑΑπα μόδα ψῆο βθοῖκ ἴο ἀοϑίγου" τὴν ἰ᾿ 6 
5811 σοὸ ἱπῖο ἐμ ἰονγεγ ραγίβ οὗ ἴμ δαγίῃ. 

ἸΟΤΉΘΥ 58}84}} 6 ἀδθ  Ἰνογοά ἴο με ρογγεσ οἱ {πὸ βυυοσά, 
δὰ ΤΏΘΥ 58.811 θθοοσηα ἃ ρογίϊοη ἔοσ 78.818; 

ἸΒι 186 Κιηρ ν1]}} το]οΐοα ἴῃ δεβονδῃ; 
Ἐνογγόοδα ἰδὲ ϑυδδγεί ΌῪ Ὠἷπὶ Μ}}}} ρίογυ.Σ 

8104. Οοηπδάθσρηςθ ἰπ ᾿οδονδπ Ῥγοιθοϊίου, 8. 271-Ὁ 

Ῥβ. 37 ᾿Ζε ον 18 τὴν [ἴδ δηά τὴν βαϊναϊοη; ᾿ ΠΟΙ 58}|4}} 1 ἴθδν ὃ 
Φεβονδὰ 18 μα γεΐυρε οὗ τὰν ἰτ6; νοΐ 518}} ἀγοδα ἢ 

ἀυοίίοι οὗ ἐδθ ΚΙδΑ ἴῃ [86 55: ν8. Ὀγοβοηίν ἃ αἰ ἤουϊῦ Ὀγοῦϊοση. [6 (86 οηθδίτο 08. (ἢ Ὀγβδγοσ οὗ αὶ 
ΤΟΥΔῚ οχὶϊθ ᾿κὸ Ζοῃοίδομ ἢ Ῥοβαϊῖν, Ὀυὺ ἰδ ΒΟΘΙῺΒ ΙΏΟΓΟ ὈτΟΌΘΌΪΘ ἐπα ἰξ νν85 αὐΐο ὮΝ 8. σοὩ- 
ΤΘΙΏΡΟΥΘΙΥ δῃά 8 ἰογαϑδὶ ἘαΡΒΟΤΙΘΕ οἵ ἴδο οχοά κΚίηρσ δηὰ ὑμδῦὺ ἰ0 δοῦλθβ ἔγοτιλ ἴδ δατὶν ρϑγὶ οἱ [ἢθ 
ΒδΌ. ρογτϊοὰ. ι5. 5-1} δνθ ἢ τοσαγάθα ὃν σογίαϊ ἢ δοθ οί γα 838 8 ἰαίον βιαίου, Ὀυῦὺ ὑδ6 τοίογθῃοθ 
ἐδ οἰοαγῖὶν ἴο ἃ Η6Ό. Κίπια, δηὰ ἰν 1} Αἰ οἰἴδοῦ οὗ 9 Μδο. συ] γδ 80 δαδυτηθὰ μα ε0|16. Τῆθδο νβϑα. 
Ἀδνθ [86 δβΒϑιὴθ τοϑδϑυσοα Ὀθαῦ δῃὰ [86 γορυ δῦ βἰχ-ϊϊθ βισυσύυγο Ὁμαὺ ομδγαούθγ πο 86 Ὀγθοθαϊης 
εἰτορῆθα ὉΠ 6 Ροθω. δον δἷδο οομῃδιθυῦο 5, πδύυσαὶ δπάϊηρ ἴο [16 ἱτηραβδίομθα ἔνσηῃ οἱ δάογα- 
ΟὨ 88 : 

Ρθ683: ΤΏΘ ρῥγοδβουῖ Ηοῦ. τοϑάβ, [πα απᾶὰ υὐϑατν ἰαπὰ τολδτὰ ἨῸ τραίεν ἰδ. "ΤῊΪΘ τηβῖκοδ 1{0{10 
ΒΘΏΒ6 Θηά ἰδ ποῖ ἰῃ δοοοτὰ στ [89 ὨΒοροίαϊ δρίτγί οἱ [80 ρ8. Εν! ἀδοῦν (89 πη μ88 βυδογοὰ ἰῇ 
ὑταπδσηϊδαίοη. Τὴο δῦονο γοηάογίηρ ἰ8 Ὀβδθα οἢ ἃ δοηδογνδίίνο γον δίοη οὗ ὑπθ ἑαχί. Βγίσαδ ὑγβὴσ- 
Ἰαΐοβ, αδ α ἀτν ἰαπὰ ἰξἐ [αἰτία [ον ἰκδε; ἸὮτΩ, α α ἀνν, υαίετί68 ἰαπά. 

, 4632 ΒδολΙ τσ ὑπ ἦον (μδῦ Ὠ6 δὰ ἴῃ ὈΘδοϊάϊης ὑμ6 ρυδὶϊο τνοσβῖρ ἰῃ [86 ὑθγαρὶθ δηὰ, {|κ 
᾿δϑῖδὴ (16. 6), ρογοδινίωηρς [89 ἀϊνίπο σεϑιον δυταοὶὶ ὃν ἰδ ᾿νογϑδίρ. 

ε635δ6 Τ.1., τὴν 5ομ!. 
563} Ῥοδβί!]ν ψαέπιδεβ, ὙὨΪΟΩ ἀθϑύγουβ [Π6 ταϑέσίοαϊ βυτητηθίγν οὗ ὑδῖ8 ἸΏ, 8 Βασου δ. 
4636 Μηοιμὴ 16 ποῖ ἰουπά ἴῃ [86 ΟἸκ. δὰ τδν ὃὈ6 δὴ δά ϊοις. 
υθδ8 Οτ, τολδη. 
νβ88 Τὶ ϊ,, οἰδανείλ αὐίεν ἰἦεα. 
ν639 ΗδΘΌ., ἰο ἀξείγου {ι. 

, ΣΡΘΙ͂ΣΑ βογῖὶθθ π8δ8 δρρδγθηίν δἀαάϑὰ 86 οχρίδηβδίοσυν μίοββ, Εν ἐλδ πιοιμὴ οἵ ἰδοδὸ υδο δρϑακ 
ϊδε δλαϊϊ δε εἰορροά. 

εἴ Οὐοτωσηθηΐδύογβ ΔΘ ΖΘΏΘΓΑΙΥ δρτϑοὰ ἰμαὺ 8. 27 οομίβδίηβ ὕπνο ἱπάορϑηάθηῦ Ῥοθτηβ. 
ΤΙΘ 885 ἴδε ἄνο-Ὀθαϊ τηϑδδυγο δηὰ ἰδ υὐνογϑὰ οἰῦμοῦ Ὁν {86 σογαγαιηϊον οὐ ὉΥ 106 ἰοδάθσ. Τὴθ 
οἴδογ, 1:2, οἱ, ᾷ 168, ἱδ ἰῃ (89 ὑτοθ- δ σηϑϑδυγο δηα νγὰϑ γι 6 Ὁν 8 ργνϑίθ ἤϑβοῃ. ΤῈ ἰῃν]η- 
οἷ ]ο (αἰ (ἢ ἩΒΙΟΒ ὑδῖδ 6. ΘΣΡΙΘΒΘΟΒ ἰ8 ἐχηοϊθθα. [5 ἰμουχῦ ἰδ τοιδιϑά, ΟὨ ἴδθ οὨθ δἰάο ἰο 42, 483, 
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ΓΟΟΝΕΊΘΕΝΟΕ ἹΝ ὈΓΙΝΙΝῈ ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

ΣΥΝ Βοηονοῦ ον] ] -ἀοογ5 ΟΊ ΡΟ πι6 ἴο ἄδνουγ τὴν ἢ65ἢ, 
ΤΟΥ ΝΟ δγα πι]πὸ δά νουβα 65 δηἀ ΠΥ ἴοοϑ, ἔπ  Ὺ βίυμθ]α δηά [4}]. 
͵ουζῇ 8 μοβὶ βῃου]ὰ δῃσδηρ δρδαϊηϑὶ π6, ταὶης Ὠοασὶ ψ}}} ποὶ ἴδαγ, 
Του νὰσγ ββουϊὰ θὲ ἀδοϊαγοα δραϊηϑὶ πο, 1 νν}}} 511} θ6 οοηβάρηϊ. 

Ὁ πο {πίηρ 1 δ9Κ ἔγοιῃ Φοδονβδῇ, {μπδὶ νν}}} 1 866 Κ 
Τμδὶ 1 πᾶν ἢᾶνα 8 ν]βίοῃ οὗ ἔμ6 θοδυΐν οὗ δεβονδῇ, δηά ἰδμδὶ 1 τηδν ᾿ηαυΐτο 

1π ἢ15 Τθιρῖθ. 
ΟΣ ν ἢ6 1} Ει46 πιὸ ἴῃ 8" οονογῖ, ἰῃ ἰῃ6 ἀδν οὗ ἔγουθ]ς; 
Ης Μ1}} οοηςθδὶ πηὸ 'π ὑμ6 βοογεΐ οἵ μἷ5 ἰθπὶ, ἢ τ }}} βοῖ πὸ ἸΡΟῚ ἃ σοοκ. 
ΔΑ" πον Βα ψ}}} 1 ὉΡ πὶὴν μοδαδ ἀθονο ΤΏ] Πη6 ΘΏΘΙΩΪ65 δγοιπα δθουΐ μ6, 
ΑΠΔ41 ν}}} οὔδον ἴῃ 15 ἱδΌθγηδοϊα βδογ ἔσοϑ τυ τ Ἰουά τα)οϊοίηρ; 
1 ν}}} βίῃ, γϑϑ, ὑγδὶβθβ 1 νν}}} βίῃ ἴο δεβονδὰ! 

8 105. Τοδοναῖ ἴδ6 Ἐδδιρο οὗ Ηἰβ Ῥϑορῖϑ, Ρβ. 46 

Ῥβ. 46 ᾿ΦΠονδῈ 5 ΟὐΓ5, ἃ τοΐυσε δπά ἃ βίγοηρβοὶά; 
Α ΒΕΙ͂Ρ δβϑὶν ἔουπας ἴῃ ἃ {ϊπια οὗ ἰγου]θ. 
ΣΤογοίοσο νὰ ἴϑαγ ποῖ, βουὴ ἰδ6 φαγί ἢ θ6 πιονεὰ,} 

δης θὅ, ἴῃ 1ϊ5 ῥαϑαϊοηδίο ἰουρσίησ ἴον [86 δοτνίοο οὗ [ἢ 6 ἐρξαρίθι δα οὐ ἰδο οἴδον ἴο 46, ἴῃ (5 δἰτηοθ- 
Ῥθρτα οὗ ἰυχτηοὶ! δηὰα 8 ἀδιιμὶ]θδ8 ὁοηΒάθηοθ 'π ζομονδἢ Β ροννοῦ ἴο ἀοἰῖνογ. [Ὁ τῶδὺ ὍΘ οὔθ οὗ 
ἴδ6 ἔονν Ἀντοῦθ ὑμδύ βδνθ δοτὴθ ἀοννῃ ἴγογῃ [6 Ὀσθι χὶο ὑθταρίθ, θὰ τοῦθ ὑγοῦθΪν ἰδ νγγ88 τυγι ἴθ ἢ 
ἀυγίπα 186 δαεὶν ραγί οὗ [86 Ῥογαίδῃ ρογὶοά. 

, 2274 Α τηδγρίηδὶ ποΐθ Ὀαδϑὰ οὐ ὃ δηὰ 295 ἢ85 Ὀθϑῃ ἰηἰγοἀυοοα ὮΌν Βουῖθθα ἰο δσρ ἴῃ (μἷ8 νβ. 
Τὸ ἴ5 ἱπιροβδίθῖα ἴο σοπδίγυθ ἰὉ βνηἰδοίοδ!ν δηὰ ἰὐ ἱδ ἱησοηβίβιοηῦ ψ]ῸΏ (86 οοηΐοχί. [ὑ τοϑαβ, 
1 ἀεὶ ἴπι ἰλ6 ουδὲ οὕ «“ελοναλ αἰἱϊ ἐδ:6 ἀαγνε “πὰ ἐζ{ε. 

5276 ἘΟ]] ον οὐδ νογδίουδ δηὰ (Ὧ6 ἀοτηδηςδβ οὗ ἢ οοῃϊοχῦ. 
4276 ὅο Οἷκ., ὅυσζ., δὰ 1δ΄. Ηορ., πιν λεαὰ ελαὶϊ δε ἱἱψ{ἰδὦ τ». 
6105 ΤὨϊδ ἰδ οὔθ οἵ [86 πγοδὺ 88. οἵ ἴδε Ῥβαιογ. [10 15 ἱσηστωηογί δ) σοὰ ἴῃ ΤΣ μοτ᾽ 8 Εἰπ [δία 

Βυτὸ ἰδέ ἀπδὲν Οοἷί. 1 ἰθ ἀμδυγρβαδοα ἴῃ ἴῃ 6 ἴωῳ ΑΗ οἵ 18 ἀϊοϊίοι δηὰ ἴμὸ Ὀτθδάϊὰ οἵ ἰΐ8 ουὐ]οοῖς. 
Αἱ ἰὴ6 δ8πὶ0 Ὄτηθ 18 Ὁπουρῦ 18 85 βίτῃρ ]8 8.8 {86 ἰδ! τ τυ  ΟὮ ἰδ ΘΧΌΓΟΒΘΘΒ 18 Βίγοης. [ἐπ βδισυοΐυτγο 5 
Ἔχοθθαϊησὶν δγίϑίο δὰ 6 }} θαϊδηοθά. [0 οοῃδβὶϑίβ οἱ ἰδγθθ βίβδῃσεϑδ οἵ βὶχ 168, θϑϑοὴ οοῃοϊυαϊης 
χὰ [86 δυὐιτίης τοίγαϊ: 

«ῳελοναΐ ο ᾿οδίξβ ἐδ ιοἱἱδ' ὧδ, 
7}λε Οοὐ ο7 .]ἱαοοὗ ἴδ ΟἿ τεΐωρα. 

Ῥτοῦδοῖν ᾿πγουχὴ 8. ΒοΙ 8] ΟΥτος ἰὖ δ ὕθϑῃ οπλἰοὰ αἰίον δ. ΤῈ ἤσυτο ἴῃ ἐδ Ὠἰπρ βίδηξβ, 
ἐκ ᾿μδὶ οὗ δαγσίμβαυδκο δὰ βοοὰ. Ιὴ ὃ {ῃθτο 8 ἸΌΝ 8 σϑι ίβοθποο οὗ 186 ονογτ οϊπιίης βοοὰ 
ἴῃ 186 ἀδνβ οὗ Νοδῆβ. Τδθ δοοοῃὰ βίϑδῃσβ ἀδνθ Ν ἴα 186 ἐπρπκαι τδὺ ἐπ [86 πιϊαδὲ οὗ [15 νανο οὗ 
ταῖη δὰ οὗδο8 Φοτιυδββίθι, ἴμ6 ἀντ 806 οὗ (86 Μοδί ΗἰδὮ, βίβῃηβ υππιονϑά, Ὀθοβυθα θμονδῇ, 
ὙΠ} ΤΌΪ66 ονοῦ 8}} πδίυγθ, 888 ἐδίκθῃ ὑρ Ηὶβ βδθοάϑ τυἱϊμίη ἤοσ. ΤῈ Ὠϊτὰ βίδησα ὈΓΟθθΩΐδ 8 κἰογίουβ 
Ῥἱοίυτο οἱ (86 ρετίοα Ὑδθπ ψγγ βου ϊα οο886 δηὰ Φοῃονδδ᾽ 5 σιϊα βου ἃ Ὀ6 οβιβ Ὁ] βηθαὰ ᾿ῃτουρσπουὶ 
811} 16 ννοτϊὰ, Τὴθ Ὀγθδαϊῃ οὗ ου]οοῖ βυκαοϑίβ {86 ὑεδοβίημ οὗ {86 11 186. ΟἿ. οδρϑοῖδ!ν 40-48. 
ΤὨΘ ἀμοθα Ἰῤέρα οὗ (ὴ9 ἀραιγσυοσώοη οὗ ὑδθ Ἰπδίγιπηθπίδβ οὗ ΜᾺ Γ δῃα {μ6 6β βὈΠΒῃτηθης οἵ υπηΐνογβαὶ 
Ῥϑϑεθ ΒΌΘΙ ἰαὺθ οχὶο ρδϑβαροθ 85 18. θ41 δβῃηὰ 111-00 ἌὙδὸ οχρθοϊδιίίου {μαὶ σοιονδ 8 συϊο 
ψουἹὰ Ρ6 οϑιβο βμϑα ἐμγουσμουῖΐ 811} 86 ννοῦϊὰ 8}}168 ἐὺ νλὰ [89 φῬοδύ-οχ! ὃς ρτγθαϊοϊίουβ ἰουπὰ ἴῃ 
Ζϑοδ. 83, 8, Μίο. 4:-4, δὰ ἴδ. 96-ἰ100θ. ΤΟ ἱτωτηοάϊαίθ Ὀδοκατουηὰ οἵ {818 ρα. ἰ8 ονἱάδθηΐϊ)ν 8 
Ῥοτὶοα οὗ σγοδὺ που] ἃ οὔδ . Νοῖῦ ὁδ9 πϑδιίίου, Ὀαΐ τηδὴν πδιίίοηδβ, ἤσισο ἰῃ {86 ἀγβτηδ οὗ Πἰβέοτν 
ἴο τ ]οὮ ἰὉ 4168. [ὑ 18 αἶδο ἃ ρογϊοἂ θῶ 8 ΠΟῪ δ0ῆδο οὗ οοηβάρθῃοθ δης δοουσιν δ88 σοιηθ ἴὸ 
εβονδδ᾿ Β ρϑορὶθ. (Οὐδγίδίῃ βομοίαῖβ ἴῃ 86 ραϑὺ αν ἰἀθποβοα (πο ΡοΪ ἶσα] αἰϊαδίλοι νὴ} 1Π6 ονοῖ- 
ἴδον οἵ ΒΘ ΔΟΒΟΣΌ ἴῃ 186 ἀδνβ οὗ ΗἩδεοιδῃ, δοουῦ 690 ΒΚοθ. Το ρ88] πιϊδῦ τᾶν βᾶνθ ἢδα ἴῃ σηϊπα 
{815 ἱποίάθῃξ ἰῃ [δγϑ61᾽8Β δδῦῖν Ὠἰδίοτν, Ὀκΐὶ ποῦ οὔθ Ὀυῦ πιϑὴν μοδῦ!!]θ πδίϊοηδ ἴθ οὔ 86 Ὀτοβὰ 
Βοηζου Ἡδοἢ δ σοηίοτηρίεϊοα. ΠΩΦΕΞ (Ρε:.,. 1, 393--4) ἰἀοη ἀπδα ἰς τὶν 086 ἀδγα οὗ ἴῃ6 δον ίδῃ 
ἱπινδδίου ϑδγὶν ἰῃ [86 τείχη οἵ Ζοβῖδῃῃ. Βαϊ 086 ταἰϊβαίοωδτγν ἰάθα}]8 δῃὰ {μ9 Ὀγοδὰ ου[]οοῖὶς οὗ [Π6 Ῥ54]τὰ- 
ἰδι ἀρμαν, Ὀονομα γϑαδοῦβΌ 6 ἀουθδῖ, ἰο Δῃ οχίϊῖο οὐ ροβύ.οχὶ ἶο ροοα. Ὑνο ρεγὶοαβ ἰῃ [βγϑοὶ'Β ἰβίοῦν 
ἔα ν βαιίδίν [86 ἱταρ  ἰοϑ ουϑ δηὰ ᾿ἰῦογαγν τοὶ δυϊοσβηῖρα οἵ 1818 08. ΟἿ 15 ὑμαῦ οι Ὀθάδῃ ἴῃ 545 
ἢ (86 οοησυσδὲ οὗ δουϊμυγοβίοσῃ Αδίδ Ὁν Οντυβ δηὰ δϑηαϑαὰ υγτἢ ἴδ ἤγτη θβιβὈ ἰβηγηθηὺ οἱ 188 
συ] οὗ Παγίυβ δρουὺ 518 Β.5. [Ὁ νγδϑ Ὀγδ- γηϊπθηςν ἃ Ῥοτοὰ Ψ ἤθη παέΐοπϑ ταρεὰ απὰ κΚίπραοπιδ 
ἐοϊἱενοὰα. ἙἘτοτὰ ἴῃ6 ΘΟΠΘΙΆΡΟΤΆΤν πτὶἰηρβ οἵ Ηαρρσδὶ δηθὰ Ζεοματδ τὸ Κπον ὑμδῖ [86 ΠΟρ68 [πῇ 
Φοδονδὴ σουϊὰ σροϑα ν οα δ Ὀ] δ δἷ8 υρύνογδα) κἰσάοχη τοϑο ἰσὴ ἱπ 8 Ὠοασίδ οὗ (μ6 ονα. ΤὨΪδ 

8461 Ἡοῦ. Οοάὰ, ἀπο ἴο ἴδο τονϊδβίου οὗ δ ἰδ σ δουῖῦθ. 
9461 Τι ὶϊ., Ζ)Ζοιιπὰ επεεεαϊπρὶῳ. 
448: ΕΠ ΠΣΒΕΪν τονϊαίτις ἐπὸ Ἡ6Ρ. ἑοχὲ, πϑίοα ἰβ οδνϊουσίν οοττυρί. 
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Ἐοίτγαϊῃ 

Ἐοίΐγσαϊῃ 

ΤΗΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΗΟΝΑΗ ΒΒ ΡΕΟΤΕΓΤΙΟΝ 

Απά ἐδουσᾷ {μ6 ταουπίαϊπ ἰοϊΐον ἱπΐο ἰῃς Ποδγὶ οὗ με 8568; 
ΤΒουζὴ 115 τγανοβ σοδγ; δ᾽.ι5 νδίογβ [ο8Π}, ᾿ 

ΤΒουρὴ ταουηΐδίηβ ὁ Β8δ κα ψι ἰῃ6 βννο ηρς οὗ 115 “βοοὰ,ΐ 

Φοδονδὰ οὗ μοβὶβ ἰβ σι ὃ, 
Τας Οοά οἵ ὅδϑοοῦ ἰβ ουὖῦ γτοΐυρο.ξ 

Η!5 βιγθδῃ)β τη8 Κὸ ἰδ ἴῃς οἷν οὗ Φοβονβῇ, 
ΤὮΘ ΒοΙῪ ἀν  ] της ρῥΪδος οὗ ἐμο Μοιβὶ Ηἰςῃ. 
) Ββονδὴ 18 ἰῇ ἐπα πιά βὲ οὗ ΒοῚ, 8:6 σδηποὶ ἰοϊϊογ; 
δοβονδὴ ν1}} Β6]Ρ Ποὺ δἱ πὸ ἴυγη οὗ {Π6 τόση." 
δἸΝ αἰϊοῃβ γταϑο, Κἰηράοχῃβ ἰοἰϊογοά, 
ὝΒαα δα υἱζογοα ἷβ νοῖὶοα ἐμ δασὶ ἢ πιοϊ θά. 

Ζοονδῇ οὗ μοϑὶβ 15 ἢ τ.8, 
ΤὨΟ ἀοὰά οἵ ὅδοοῦ 18 οὔ γοΐιιζα. 

βύοχηθ, οοηϊοιηρίαῖϊα ἴ86 ψογκβ οὗ δοβονδῇ 
Ὴ 6 15 δροιιξ ἴο δ Κο νγγ8 ἴο οδϑϑϑ6 υηἴΐο ἴῃ6 οπά οὗ ἰδ οαγί. 
ΤΕ θοὸν Πα Ὀγοδκοίῃ, δηἋ ὑῃ6 βρϑᾶγ Β6 βῃδιίζεγοι; 
Ὗδδ, Βα θυγηοίῃ ὑπὸ οἤδγιοῖβ τ ἢ ἤγο. 

1086 51}}}, Δηὰ Κπον ἰμδὶ ἰἰ 19 1, Φοῆονδῃ, 

Ἐσχαϊ θά δος ἴα πδἰίοηϑ, οχδὶ ἰθα ἰπ {86 οασίῃ. 

ἩΤΟΠονδὴ οὗ Πμοβίϑ 15 ἘΠ 5, 

ΤΒς Οοὰ οὗ ὅδοοῦ 15 ουὖγ γοΐυβαο. 

το οδίΐο βοὴ την ὅν Ὀθθῃ δυῃβ ὈΥ͂ 056 ΨὨΟ λοϊηϑὰ τυ (86 ὑθπρὶθ Ὀυΐ 6 Γ8 ἰῃ σοϑροῦθθ ἴο ἐδ 
Ββέάγσι ας 0411} οἱ Ηδραραὶ ἰῃ 620 Β.σ. 1|δ0, ἢ6 ν͵ὰὼ2 ἴῃ ὑβμβογουχῇ βυτωραῖῦν 10 ὑπ ΒΟρ68 δχργθδϑοὰ 
ἴῃ Ζεοῦ. 1-3. ὙὍΒΘ ροπϊζίοη οὗ 186 Ρ5. πῃ τ ῬΒδΙ ΘΓ ν᾽ 6}} δοοογαβ τὶς (818 ἀδίθ. 

ΤΌΘ οἾΠΟΥ Ῥοβαι]ο ῥογίοα 8 ἴῆ6 Θαγογ ρᾶτγῦ οὗ (86 ἀδν8 ἱπηπιοαϊδύοὶν ἔο οτος ἐμ δοηαυοδὲ 
οἵ Αἰοχϑηάδγ ἴπ9 αἀτοαῖ. Αμαΐῃ πδίζοηϑ Ψγθῦθ τασίπρ διὰ Κιηράομλβ γογο ἰοὐοτίης. ΤΒγουμὰ ὑπ|8 
ὑγου]οδοσὴθ ρογίοα [δγδοὶ᾿Β δι ἢ} ἴῃ Φοθονδὴ δηὰ 18 οοηδοϊουδηοβα οἵ Κοορίης Ἀ18 ἰδὺν δίοῃθ ὕγθ- 
βογνοὰ ἰῦ. ΤΏρτθ ἰ8, Βονγονου, ἴῃ 815 08. ἃ ὑπίνογθαὶ ποὺθ ψΒϊοἢ σδ καθ [86 αιοβιίοη οὗ 05 ὀχδβοῦ 
ἀδῖο οοστηραγδύνοιν υπἱπιρογίδηί. ὙΤὴθ δι ψψΐοῃ ἐὺ ΘΧΡΓΟΒθῸΒ 15. {ἰτηθῖοβθ. ατουπάδα οὐ {ῃ8 
Θχρογίθηοαϑ οὗ ἴῃ9 ραϑῦ 1 ΓΕΒΤΙΘΡΕΥ οοῃίοτηρ αίθα (ἢ6 ἴδυγοσβ οἵ ὑπο ργεθοηῦ δῃὰ ἰδο ὐυγο. [Ὁ 
νοῖοο5 {86 ὉΏΒΏΒΙΔΌΪ6 οομν]οιίου οἱ ΙΒγβϑὶ 8 ὑγορμοίβ (μϑί, ἰπ Κοορίης νι Φθονδ᾿ Β σγβοίουθ ρυτ- 
ῬοθΘ, ἐλα δεϑβὲ ἰβ γεί ἰο δ6. ἴ{ αἰϑὸ ργοδοηῖδ ἐμαῦ 1468] οὗ ρογίθοῦ ρθδοθ ἔοσ σὰ [89 ρογβοουϊθα δηά 
ΟΡΌΓοββοα δἰσῃθα ΚΒγουρσῇ 8}} [06 5.68. 

ὁ 46δε Βυρρίγίπα [6 τογὰ τῦαῦδα, ἰτη] θα απ αὐϑοϊυϊοῖν ἀοπχδηάοαὰ ὃν ἰὴ6 σοηΐοχῆ. [{ τὲ 
ὈΓΟΌΒΔΌΪΝ οταϊ θα ΌΥ 8 βογίρο ψῇο τὰ δεὰε μεν ἰν 858 ἃ πιο σορευτηιϊοι οἱ δεα. ! 

464 Εοϊ]ον ες ἴμθ ϑυκποϑιίοη οἱ Βυίβαβ ἰῃ σοηποοιίϊῃς ὑπ6 τνοτὰ οοά στ ὑη6 ῥτοοθάϊης 
ψΒ. Τδδ τοίθγθῃοθ 18 Βρρδγοιτν ὕο [06 Ψνϑδίογβ ἀπᾶθγ (86 ϑαγίδ, ἔγοτα τ ἤθησοα [86 δῃηοϊοηῦ ϑθσα 99 
Ὀοϊΐονοαὰ σασὴθ ὑῃ9 ρῬογθηηΐαὶ Βυρρὶν οὗ ψαῦον ννὩϊο ἢ διδηοῦ ουῦ ἱδγουσὴ [86 τηϑηὴν βργίηψϑ δηὰ 
ξουπίδιηδ. ΤὨΐβδ ατοδὺ ἀθορ ὑπο [ῃ6 ΘΑΓῸΏ νν88 ὈγΓΟΌΒΟΙΥ σοποοϊνοαὰ οἱ ὈΓ ὑ89 ῥὑδβιπλῖϑὺ 88 [180 
δούυγοο ἴσου ν᾽ ἰσἢ οϑιθ ἴῃ 6 ὈγΟΟΚΒ τηρϊὶοηθσὰ ἰῃ Α. 

ε46ι βυρρὶ νίης [δ6 τοίγβιη μδὺ ἰ5 ἑουπὰ δῇ {π6 οηὰ οἵ δ' 10, 
Β46᾽ 7. «., ἀν ῖμο σγιοῖσα! τιοτηθηὺ οὗ 6 Γ ργϑαίδϑὶ τ ΘΑ ΚΏΘΒΒ. . 
[468 Το ᾿ο, Ἡγλαί ἀεδοίαίίοτια μά λαίλ πιαάδ ἐπ ἰλε εατίλ, ᾽α δοοοηᾶδγν, ογ, δ5 ὉυὮ πη ποῦθΒ, ἐξ 

ἐδ ὑσοδαίο, δυρογῆυουβ, δια ἀσϑίγουβ ἴΠ6 βδοραιθῃοθ οἱ ἱμβουκῦ δηὰ ἰδ} 8 δυτλτρθῦσυ οἱ [86 βίδηςσ. 
469 ῬοδβιΌΪν (5 ᾿ΐηθ 15 αἰθὸ Βοοοῃ δῦ. 
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ΟΟΝΕΙΘΕΝΟΕ ΙΝ ΤΗῊΗΕ ὈΓΝΙΝῈ ΟΑΕΕ 

8106. Οοπδάεσδηοςοθ ἰπ Το πονα ἢ ΒΒ Ῥχοϊθοϊηρ (αζο, ΡΒ. 8 

Ῥε. 8 ἸῸ εοβονδῆ, Ποῦ ΤΏΔΗΥ ΔΓ ΓΩΥ ἴοσβ 
Μάδὴν 8.6 γἰ βίῃ υὉρ δϑαϊηβ Τη6, 
ΣΝΔΠΥ 8ΓΟ βαυὶηρ οὗ τι6: 
“ον πὶ {Π6Γ6 18 ἢῸ ἢ6ΙΡ ἰῃ 18 ἀοά.᾽ 

δΒυὶ δου, Ο Φοδβονδἢ,; δὶ ἃ β]ο]α δρουΐ τὰο, 
Μν μἷἴογν δηά ἰδ ἔἴοσ ὑρ οὗ τ Βοδα. 
ὩΥΏΠΘΠονοῦ 1 68}} δἱοιὰ ἴο δοβονβδῇ, 
Ἡς δηβνογοὶῃ τὴς ἴγοπι ᾿ἷ8 ΒΟΙῪ τηουπίδίη ἃ 

Ε Ἰα]ά τὸ ἄονῃ δά βἰορὶ, 
Ι αννδκοά, ἴον δοβονδ ν᾽ 88 ϑυβίδ ἰῷ τη. 
6] ἔϑδγ ποὶ τυ γ845 οἵ ρθορΐο, 
ὟΟ δῖα διγαγϑά οῃ 8]] 5:465 δραϊηϑὶ πη6. 

ΤΈΟΣ 4115 οὗ τὴν ἔοοβ ἢαϑὶ ἴδμοιι ϑπλ ΐθῃ,. 
ΤῊΘ ἰοοὶῃ οὗ ἰῃ6 ψὶοῖκοα ἢδβϑὶ ἔμοιι Ὀγοϊκθῃ,9 
7] πο, Ο Φομονδῆ, 15 {86 ἀθ] νογδῆσοο: 
ἈΑπά ὑὕροη [ἢν Ρθορὶς γοϑίοι ῃ ἔθ ν Ὀ]οβϑηρ ! 

8107. ϑογϑῆθ ζοηδάθρθηοσο ἱπ ᾿Θον ἢ ἰῃ ἰπδ6 Μίιάδὶ οὗ 51᾽1δηδοσγίηρ Εοοδδ, ΡΒ. 4 

Ῥβ. 4 ἸΏ οη 1 811], δϑννοῦ τη6, Ο ἀοα νῇο νἱπαϊοείοβί της ! 
πη [86 {ἰπι6 οὗ ἀἸϑὲγοβα σῖνθα Π|6 ΓΟΟΤῚ,Ρ 
ΘΠΟΥ [16 ἔδνοῦ, 8η4 ΠθδΣ ΤῺ ὈΓΘΥΘΓ. 

οἷ 106 ΤὨΪΐΒ 05. ορθὴδ νῦν (ἢ ΒαΡΟΓΒΟΠΡΕΙΟΝ ἰουμὰ Ὀοΐδ πὰ ἐδ Ηροῦ. δηά Οἷς. 4 Ῥϑαϊΐπι ὁ 
Ῥοαυϊά, ιυλδη. δε ἤὰ ἥρονα τὶδ δοπ Αὐϑαίοπι. Θ Ρδβδ  πλἰδβὺ Οὐ οἶθο ἃ ἰαῖοσ οαϊίον οἰϑδαγὶν δὰ ἱῃπ σαΐῃ 
(86 ἱποίἀοηΐδ ἱπ αν Β 6 τοοοσαϑαὰ ἰπ 11 βδιὼ. 167. 8, 171-2, 1. τό {86 οοπίδηξδ οὗ [δὨ6 ρΡδ., 
διὰ Δ} ν8. 1, ἰῦ δρρθαῦβ (δῦ [ὴ6 ΒρΘΔΚΟΥ ἰ8 ΘΙ ΘΓ 8 στυΐοῦ οὐ ὑδ6 Βοδὰ οἵ ἃ ὑαγίν οἵ εἶβϑο [ῃ9 
σοτσα ον 1ἰδ6]1. ΤὨθ τοΐίογθμοα ἰπ δ [Ὁ πυντίϑαβ οὗ ὨοΘΌ1]6 ῬΘΟΌΪΟΒ ἔδνοσθ ἴῃ οοποϊυδίου ἐδδὲ ἱΐ 
18 ἃ οοἰδοῦνο ΒρΡΟΚΘη ἴῃ Ὀδ6η4]ἢ οὗ (Π6 δοτηϊμηιν 85 ἃ ῆοϊθΘ. Ψα. ὃ σοῃβτιβ (8. Οπ ἐδὁ 
οἴδοσ δηά, ἰξ (8 δηὰ [6 08. ὨϊΟς οί ον ἰὉ ἰὼ 189 Γ᾽ ΔΙῸ ἔτοσῃ [86 δδσὴθ δυῦδοσ, ἔδον νουϊὰ 
ὈοΟΙὨ δϑοῖμ ἰο νοΐοϑ (86 ἰδοϊϊησα δπὰ σοηδάθσδηοο οἱ ἔδ6 ἐαὶ τ Βέμ} ραγν ἰπὶ [86 Ροδύ οχὶ]ο ΘΟ ν. 

ΤὨο ἱπαϊσδίύϊουδ 85 ἴἤο [86 οχβοὺ ἀδίθ οἵ [6 08. δῖ6 ἔονγσ. Ἡοὶν πιοιπιίαΐπ ἴῃ 4 ροϊηῖδ σϑῖθοσ 
ἀεοθδηϊιοῖν ἰο ἰδ βοοοῃμὰ ἰδιρίθ. ἘὍΌΘΒ 580}}} τσ ἴθ ῥϑαϊ δὲ δρουΐ, ΔΙ Βουσὴ δα ἸοΟΙκΒ Ὀδοῖ ἰο 8 
ατοαῖ ονογίῆτον ἰδδὺ ἴδον δνο τοοοϊνοὰ δὶ [86 ϑηὰ οὗ Φοῃονδῃ. Το δἰπλόβρδοσο οὗ ἀβηρος δὰ 
δίγεβδθ δηὰ ἴμ6 οοῃίγεαϑιϊῃς ὁ] τὰ [δἰ τὰ οὗ ὑλ0 ὑδδὶ πῖϑῦ δγὸ οδβαγδοίογιδβίίο οὗ {86 ὕδ8. ψῈο ἢ. σοσὴθ ἔσοτι 
[86 οατὶν ραγί οὗ (86 Ρεγβίδῃ ρογίοα ἔο οσίης [86 το υϊ]αϊης οὗ {86 ᾿ετηρίο. 

ΤὨο πβἰγυσίυγα οὗ [89 8. 8 ΓΟΙΩΒΙΪΔΌΪΥ Βντησγηθίσοαι, ὙΒοτΘ ΔΙῸ ΙΟΌΥ δίβη ΣΆ οὗ ον ἴὮτοο- 
Ὀοδὶ ἴθ. δϑείαλ, δῖ (89 οῃὰ οἵ 3: 4. 8, ΘΟΓΓΟΒΌΟΏΟΒ ἴο (δ ϊ8 ἰοσίοεαὶ ἀν βίου, Τθο ἢγϑι δὰ τὨϊγὰ βίδηξαϑ 
686 ἢ σοηίδὶη ὕνο βυπίδοιϊα οουρίοϊδ; 16 βοοοῃὰ δηα ξουγίῃ δϑδοῦ 8, δνῷοῃ. ζοϊ οὐνοὰ Ὦν 8 βυ:ΐδ. 
σουρίοῖ. ϑίβϑηκα [Ϊ 18 δοϊ δοῖϊς ἴο 1 δηὰ ΙΝ ἰπ βυηϊμοιίο τὸ 1]. 

κ83 Τὶ ῬὮΏΓΑΒΘ ἰ5 Θχοθϑαϊηρὶ)ν υηυδυδὶ ἰῃ ὑδ0 ΠὨενίαϊο οοἰϊθοίξίοι οὗ ὑ58. ὕο τυ δῖοι 3 Ὀοϊοηχα. 
ΤΏο Οἷκε. ρῦροδγβ ἴο βανοὶ 186 ῬὮΏΓζαϑο Ὀοίοσο, ἰο λῖπι, Ββυκαοβίλης λαὸ ῬοΟδΕΙΌΪν ἐῦ Ὧ85 σΟσὰθ 
ἐῃ ἔσο 86 πχαγρίη. 
᾿ 182 ΤΟ οτωρδαδίίο ἐλοι βυῆοοβ ἴο δ ΚΟ [29 τυϑδηΐηρ οἷοδσ. Ο ὕελοναΐ τὴν δ ἃ ἰαίοσ ἱΏϑο᾽- 
ο. 

1.84 7, 6., [86 ὑδταρὶθ δὺ Φογυβδίθτ. 
.887] ΤὨΘ νβ. ἰὼ ἴθ ΗθΌ. ὀρϑὴδ ψἱ Αγίδο, Ο «]ελοναΐ, Ἀεὶ πιδ, τὶν Οοά; Ὅυὶ {18 '6 ουἱ οἵ 811 

Ἰκοορίης τἱῖ ἐδ6 σοηϊοχῦ πο Ὦ ΟΧΡΓΟΒδΘΘ ΟἿΪν στ ὑτυδί. ΤὨΘ ᾿ἰπθ ἰ5 αἷἶδο ουἱ οὗ Βασωοον ψἱ ἢ 
189 τοζυ δῦ τηϑῦγο οὗ [88 ρ8δ. Τδὲ αἰγϑοῖ ϑϑαιδὶ οὗ [ῃ6 ἢ ἰῃᾳ νΒ. ἷ8 1", 

931 Τ ϊϊ., εἰγωοῖχ οπ ἰλα 7ζαιν. Ῥοδαϊθὶν ἴδο ἰαδβὺ ᾿χογὰ ἰδ ἃ βου αὶ δα ἀἰϊίου. 
6107 ΤῊΐΒ ὕ8. ρθηβ νἱἢ ἴπ0 ϑυρογβογιρύίου, ΤῸ ἐλ πιμεὶοαὶ αἰγοοίον. ῬὙΡίδ, δίγοηρ πιιδίο. 

Ῥεαὶπι οἵ ατίά. Ἰὺ ἴα δὴ ϑνοπίησ ὈΓΑΥΘΓ, [26 σοτηρδπίοῃ οὗ Ῥβ. 3, τυ σῇ ἰβ ἃ τηογηΐης ὈΓανογ. 
ΤΏοΙο 81τὸ ἔννο δέγικίης ὑοΐῃ(8 οἱ ΣΒΓΕΓΥ τοϑοσ δηοθ. Οἱ. δα δηὰ 35. δὲ ρηὰ 3.6, ΜἩΠΙΟΝ δυσποβὲ 
[δύ ὈΟΓῊ ατὸ 186 νογῖ οἵ ἴη6 δατηθ δι ΐμβοσ. Βοὶἢῃ Ὀγοδίδο [86 δδῖὴθ Βοσθῶθ οοηβάθῃοθ ἴῃ ζϑθονδ 5 

ΡΑ41 Τι., πιαζα τοοπι [ΟΥ πι6. 
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ΤΗΒΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΖΦΕΗΟΝΑΗ᾿ 5 ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

ΞῪ 6 τηϑὴ οὗ γϑῃῖ,α μον Ἰἰοῃς ν1}} γε ἴΓΠ ΠῚῪ ΠΟΠΟΓ ἱπίο γοργοόδοὶ,, 
ἯΙ] γε ἰονο δ βεῃοοά, βθοῖκς δἴϊεσ ἃ [Ἰὲ ἢ 
Βιιῖ Κπον {ἰπδὶ δε θονδὴ μαι Ββοτῃ πα ποπάοσγίι [ἰπΠ655," 
Φοθονδὰ Ὠοαγοῖῃ, θη 1 ο8]} ἴο Π]πὶ 
{γε τηϑὴ οὗ γϑδῃκ]," ΤγοΌ]6 δηά 5ῖη ποὶ," 
Οοτϊησησπα τυὐϊἢ γουγϑοίνοϑ οἢ γοῦν μεα, δηά 6 5}}}}, 
Βγίησ ἰμ6 βδογιῆςοβ οὗ γρϊδθουϑη685 δηά ἐγυβὶ τη Φοβονδῇ. 

ΜδΩν δγὸ βδυϊης, Ο ἐμαὶ με" πουϊά Βῆονγ υϑ Ὀγοβρουν,, 
1 ὺρ ἰδ6 κῃὶ οὗ τ οουπίοπδησοα ὕροη υϑ "ἢ 
Ο δεδόνβδῃ," Τρ ϑάπ685 μαϑὶ ἴδοι ρυὲ τιϊῃΐη τὴν Ὠοαγὶ 
Μοτχε {μδῃ 185 {μοῖγβ θη {πο ῖγ σγαῖη ἀπ α ἤθνν Ψ1ΠῸ6 ἰβ ρ]εηε ἔα, 
ὅ]1η ρογίοοϊ ρϑδοο 1116 ἀόοτῃ δηά βἰυθοῚσ, 
Ἐογ δου" τηδκεϑὶ τὴς ἀνε ὶ!, ἐπουρὴ δἱοηθ," ἴῃ βαίοϊνυ. 

8108. Τῆθ Οουζᾶροα Βογῃ οὗ Ἑαΐϊδ, Ῥβ. 11 

Ῥβ. 11 1ὴη Φεβονδὴ ἀο 1 ρυϊ πιν ἰτγιιϑὶ, 
ον ἴδθὴ οδῃ γὸ 880 ἴο π|6: 
“ΕΠ66 88 ἃ διγά ἴο ὑπ τηουπίδὶη5, 
ΞΕοΥ ἴ86 ν]οΚοα ἀγα θη αϊης ἰμε μον, 
ΤὮδΥ Πᾶνα Εἰϊεοα {Π6ῚὉ δύο ἴο 86 βίγης 
ὕμπαογ ἀδγκη 685 ἴο ββοοῖ αἱ ἔπε σης οά. 
ΎΥΠοη {μα ἰουπαάδιϊοῃϑ ἃγὸ Ὀοΐης ἴοσῃ ἀν, 
ΤΒο σἱρῃΐοοιι8---ν δῖ Παῖῃ ἢα ἀοπο 

Δ) ΠονδῈ ἰ8 ἴῃ 9 μον ἴθρῖςο; 
δοδονδῇ 19 'ῃ οδνοῃ, Ὠΐ8 ΤΟΊ Θ6: 

ῬΟΥΘΡ ἰο Ὁγοίθοῦ δηᾶ σϑβθοῦ [86 βϑγὴθ δηντοππιθηῦ οὗ τηδ]ἱοΐουβ ἔοθβ. ΤῈΘ ὑβα]γαΐβι᾽ 5. {11 18 
Ὀαδοά ου δοίιβ] ὀχρογίθῃοο. ΗΘ ἰ5 ἃ τηϑῃ οὗ ργοπιίμθῃηοθ ἴῃ ἴῃ δοϊαπλ Ὁ ΟΥ 686 8 ΒρεβκΚίης 

ἴον [δθ ραγίν οἵ {ὴθ9 ρίουβ. ΤῊ ἰδιωρίο 18 πῃ δχἰβίθῃοθ δπα ἢο 18 ἃ βυρροτγίογ οὗ 108 βογνίοδθϑβ, ὃ. [ἢ 
8 δηὰ 8 ἢ 18 δΔοηυδίηὐθὰ 1 πο ἔογγχυ δ π᾿ Βϊ ἢ ἀν μαγίω ἰῃ ἴἪ0)0 μὴ ρὑγθβι β ὈΪοδεϊηρ οἱ Νυ. 65-5, 
ΤὮΘ ΠΡ ΡὮΏΓΑβο, γίρἠέ δαοστίβεοδδ, ἴῃ δ 16 θυϊ θην ἰβίκοι ἔτοιῃ 0. 331, Ψϑ8. 10, 8. 8180 ΓΌΘΑΙΣ 
0. . ΤΒδῦ [ἢ6 08. 88 ΤΙ ἴΘ ἢ ἀπά ογ [89 βηδαουν οὗ [6 βοοοῃα ὑθιωρθ βοϑυῃϑ οἷοασ. [19 
ΤΩΒῺΥΨ ὯΒ6. οὗ {μ6 βγεὺ ᾿ανίαϊο οοἰϊοοἰΐοπη, 0 ῥγοῦϑὶν νοΐθοϑ ὑπὸ τοὶ σίουβ ὑγαϑὲὶ οἵ [μ6 ἐδ (Ὠ} τ ῆὸ 
Βιογοα ταυοἢ δῦ ὑΠπΠ6 πδπαβ οἱ (}9 τηϑῖοθ ΤΌΪΘΓΘ 001] ΝΠ ΘΔ 68 πλ8 ὕο ἰπβρῖγο ἃ ΠΟΌΪΘΓ βρὶτις 
Βα 8 δἰκῆθονῦ ἰάθδὶ ἰὼ [86 δοτησωυηλίν 88 8 μοΪ6. ΟἹ. 1πἰτοὰ., Ρ. 43. : 

442 80 ἰπ 492, ΒΘΓΘ πῖδη ο7 ταπᾶ, Ἰ᾿ἰϊ., δοπδ ο7 ππδπ, τὸ σοτηραγοὰ ψὶ τ ογαά δ γν τηθη. 
:43 ὅο Ηϑοῦ., ϑὅντ., Ταγρ., δηὰ βϑνσηω. ΟΚ., υἱὲ με δε οδαιϊπαίδ,) ιοᾶν ἀο γα ἰουα  αἰξελοοά. ΤὮὨΘ 

Ἰδείογ τηλὺν Ὀ6 [ἢ9 ὈΠΒΊΒΒΝ Ὀαΐ ἰδ Ηοῦ. Ὑ 18 8 ποοά σωϑϑδηΐῃς, ἵ. 6., δον ἰοὰς ΜΝ1}} γα ϑϑοῖς ἴο γυϊῃ σὰν 
Τορυϊδιϊοηῖ ΤὨΪΒ αἰδὸ ὑδϑὺ δοοογὰβ νι ἴπ6 ᾿πουρὨῦ οἱ 3. 

542 (ὐοττοοϊπα ἴ86 ἰοχῦ ψἱῦ [86 αἰά οἵ [86 οομϊοχὶ διὰ οογίδϊπ ΜΆ88. 
144 ΤΏ τιρίγιο8] ἀσβοϊοηοὶοβ ἰῃ 118 πο βδυσροβὺ (880 ν6 τπδῆ οἹ ταπὰ Ὦδνο [8116 οαῇ. 
.44 ΟἸκ., δὲ ἀπρτν, Ὀυὺ (μὶ5 Ῥοκδί ὉΪ]6 ἑπ ογργοϊδεου οὗ ἴ86 ΗΘΌ. ἀοα8 ποὺ δὲ {86 οοπίοχί. 
νάςφ Τῆινϊ,, δαν ἵπ νου δλεατίδ. 
"49 Οτ, τὸ ιοἱῖδ δῆουυ τι Ῥτγοδρετγίίψ. : : 
χ 46 ΤῊ ρῥυίθβο!ν Ὀϊ βίης οἵ Νὰ. 65; ἱ. 6., Βῃονν ἔδνοῦ Ὁ. Ὀτγίηρσίπρ ταδύογὶ αὶ ὑγοβρογιγ. 
ν48 7οϊπίηρ {πὶ8 ψοτγτὰ ἴο (80 ποχὶ νβ., 85 πῃ (06 ϑ'υτ., διρρογίθα Όν ἴδ σοπίοχί. 

, 548 ΤῇΘ ΗθΡ. δα ὰβ ελοναῆ, Ὀμὲ [88 οτωρδίιὶς ΤΟΏΘΟΘΓΕ 00.185 υπηθοοββαγν δᾶ ἴδο χησῦγο 
ἐπαϊοεῦθα ὑμδῦ 1 ἰΒ δὴ βαάϊιιοι. 

548 1, αἰϊορείλεν. 
8 108 ΤῊ 8 ρ6. 85 186 συ ροτϑοτρεΐοη, Ῥὸν ἐδδ πιμείοαϊ ἀϊτεείον. ΤῸ Ὠανϊὰ. ΤὨΘ βδῖηθ ἰδυμίίης 

ΘΏΘΙΏΙ]65 ὙΠ ΓΠΐη [Π6 σοτησηυηϊῦν ἤρυγα ἐπὶ ὑπβ ᾿6. 88 ἴῃ πιοδί οἵ ἴβοθο [ουπὰ ἰπ 186 ΘΑΓΙν Ἀδνὶάαϊα 
ςοἸἸοοιοη. ΤΡυδὲ ἴῃ Φομονδὴ ἰ8 [06 οὔθ βουγοθ οὗ οοηβάθποθ ἴο ἔπ ὑβαἰ τηϊϑὶ δὰ ἴο [ῃ9 οἶδβ8 ἰμδὺ ἮΘ 
Τοργεδεηῖθ. ΨΦεβδονδῃ δηά [86 υπΐνεγβο ἀγὸ νἱοινοα ἔγογη (86 Ὀτοδαθηθά ροϊηϊ οὗ νίονν (μαῦ σϑπηθ ἔγοτ 
[86 Θχρογίθποθβ οἵ ἴΠ|9 θχῖϊθ. ΤῊ ἀδίθ οἵ ὑμθ ρβ. ἰβ ἴο Ὀ6 ἰουπα βοτῃδ ὑΐπλθ δέθογ ὑμ6 γυλαϊης οἵ 
Ὧδο δοοοπά ἰθιηρὶθ δηὰ Ὀθέογα ὑπὸ τοίογιηβ οἵ Νεβοιηίδῃ. [Ὁ σῶαν 6 ἔγομι [86 δι ῖδον οἵ 3. 

8111: 80 ΟΚ. δηὰ 1,Δὐὦ. ἨδθΌ., νου τηουπίαίη. 
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ΤῊΕ Γ(ΟΌΒΑΟΕ ΒΟῈΝ ΟΕ ΒΑΙΤῊΗ 

Η!5 ογεβ ὈοΠο]ά {πὸ αῇοϊοα," 
Η!Ϊ5 ορϑὴ δὐοϑ ἰδϑὶ ἴῃ6 80η8 οὗ πιϑῃ; 
Ἢρ. ἰοϑίοῖ {πὸ γἰσῃΐθουβ δηα {με ψ]οϊκοα; 
Ἡς! ΔΌΒογγοὶῃ {δ ἰονοσ οὗ νἸ]οΐθησο, 
Ἢ: ταϊποὶἢ Ηθγυ οοδὶβε ὕροη ἐπα νι ]οκοά, 
Βεϊυηβίοης" δῃά 8. δυγηΐϊης νἱπὰ 5}}8}} 6 ἐποῖν ροσίοῃ;! 
ΕΟ δοβονδὴ ἰονοῖῃ ἃ στ ζῃΐθοιβ τηδη,} 
Η!.5 ἴδος ψ1}} ὑῃ6 υρτεὶχὺ Ὀδμο]ά. 

8109. Οοπδάεσπορ ἱπ Το πονδῆ Ατϊάβὶ Μαϊοίουβ ΕοΘθ8, ΡΒ. δ6 

Ῥᾳ. δ6 1Βε6 τιοτγοϊζυϊ ἴο πιο, Ο Φεβοόονδῃ," ἴογ τϑδη ἀοὶῃ ογυβῇ πιο, 
ΕἸρσπιίηρ, Βε ἀοί ἀΑ1Ὺ ΟΡΡΓΘ88 τ6.. 
ΣΜ|Π)ὴη6 δῃθηλθ5 Θοηϑδ ΕἾ οΓυΒἢ τη6, 
ἘῸῚ {86  δῖὸ δην το ἢγσῆὶ δραϊηβὶ πηο.Ψἢ 
Ο Μοριὶ Ηϊ! ἢ, δὴ {6 ἀαν ἰμδὲ 1 8πὶ δἴγαὶ!α, 
Ι, Ιηἀοοα, ρυῖϊ τὰν ἰγυβὶ ἰπ ἰΠ 66. 
4η Φεβοόονδὰὴ 1 οροηϊγ Ὀοδϑί, 
Ιη Φοῆονδῃ ἀο 1 ἰοδυϊοβϑὶν ἰγυϑὶ; 
ΥΥμδἱ ἔθθη Ἵδὴ 68} ἀο ἴο τηε ἢ 

δΑ]] ὑμ6 ἀδν ἰοὴς ἰὸν νὸχ τὴθ τ ἢ τοσγά5,8 
ΑΙ] {πον ρ᾽δη5 δραϊηδὲ πθ ἃγὰ ἴογ δν]}; 
ὍΤΟΥ ραΐμον ἰοχεῖπογ, ὑπο ν 116 ᾿π δι 8}; 
ΤΙΠΟΥ 1ἰ 15, Ὑπὸ ἀος τὰν ἰοοίϑίορϑ, 
16 ἴλμοὸν [6 ἴῃ τναὶὶ ἴον τὴν [1ἴ6. 

9114 5ο Οἷς. Ὑθο οὔ͵οοῖ ἢ885 ἴδ ] θη ουὐ οὗ ἴπ6 Ἡοῦ. 
,; 411} 1,0, ομοϊλάα; ἰῦ 18 186 ρορί᾽Β ῥἰοίιγεθαυθ Ἀν οὗ ἀϑϑοσι δίς ϑβονδδ᾿ Β βοδγοδίης, 8}}- 

βοαΐϊης ουο. 
9116 Ηρῦ., .ελοναδ, Ὀυΐ (δΐ8 ἐδ τοῦ ὈΪν δὴ δά ἀἱιίοῃ. 
(116 1,τ., λία δοιι!. 
ε116 Β᾽ίαθ ον οοττϑοιίης [86 Ηδϑ. πὐθ ὑμ6 αἰὰ οὗ 86 ΟΚ. 
8119 5: ΠΕ ν οοττοοϊίης ἰηὴ6 Ηδῦ. τὴ ἢ ἴδ6 εἰὰ οὗ ἴδο Οἷς. 
[1196 1.1ϊ., ρ»οτίΐοπι ο7 ἰλεῖνγ συ. 
111) Οἱ. Με. δ8, Βιεεδοὰ ατὸ ἰλ6 Ῥυγε π᾿ ᾿δατὶ 70Υ ἰλεν ελαὶϊϊ δε. Οοὰ. ΤὩθο ΗδΌ. δά 5, ὑγοῦδοῖν 

88 ἴηο τοβυϊὺ οὗ ΘΠ ΘΕΤΒΡΕΣ. τιση ξοιησεν: ᾿ ᾿ 
6109 ΤῊΪΒ Ρ6. Ἀ88 βυι ϑγθα τυ ἱμτου ἢ ΒΟΥ 81 ογτοῖβ δηὰ δ ἴοηδ. [0 15 8 ποῦ 9 ϑχδσωηρὶθ 

οἵ δὶ τὰ ἐπ αΡΗΒ πὶ ΟΥ̓ΘΡ Ὠυτήδῃ ἱπ)υδιϊοα δῃὰ δῦ. [ὑ 'β ῃοῖ οἶϑαγ οί Υ ἰΐ ᾽8 δὴ ἱπαϊνίάυα] οΥ 
διότ δὶ 8. 86 ἰηάϊνίάυαὶ! ποῦθ 8 Ἔἐχοθϑαϊησῖν δίγους. ὍΘ ῥϑαὶταϊδῦ ον θη ον ΠΟΓΘ Ἔχργοϑθοθ 

18. ΟΥ̓Ὼ ὈΘΙΒΟΏΔΙ ἔδοὶὶ δη οχρογίθμοοθ. Αὐ ὑδο ββῃθ ἰἶγλθ 7 ᾿τρ θ6 ὑμδὺ ἴδ ἴοοθ ἴο ῇοτ ἮθΘ 
Τοίοτβ δ δοϑίϊθ ρὑϑορίθϑθ δηὰ (δι, ὑμογθίοσθ, Ὧθ ἰδ Ἰεΐπα ἴῃ ὈΘΗ ΔΙ οὗ [ὴ9 76 88}: σοτασησοἱον 
88 ἃ οῖθΘ. 8. 3, ΏΟΓΟ δ6 5ρϑδκβ οὗ [06 ΤΒῺΥ δ δαδὲ διϑφαϊηδὺ Ὠἰτλ, σαΓΓΙΘ 5 86 Βδ,ΩΘ ἱσωρ ]οδ- 
ἰίΐοῃ. ἸῺ ΔῺΥ 0880 ἴΠ6 06. ὑγορδῸΪν δογηθβ ἴγοτω (}8 δδυῖΐοῦ ρδαγί οἵ ἴῃ9 Ῥογβίδῃ μογίοα. δα. 13 
ἰγαρ 1165 ὑπαῖ [ἢ ἰδιηρὶθ βοῦνοθ 15 Εἰσὶν ἀδνοεϊορθα, Ηοδὶῖ]ο ἔοοϑ ἰυγκ οἡ νοῦν δἰάθ. Αρραγϑθηῦ 
ΠΟ βίγοῃᾳρ, ῥὑγοίθοι πα τ8}} 88 γεὺ δηοίγοϊοϑ Ζϑσυδβαίθη. ΤῺΘ 79.0.8 6.Ὸ ἴο οοῃδίδην δὐΐδο 
ἔτοπη {Π61Σ Θωθγηΐθα. [{ 18 ἃ ὑἴπηθ οἵ δι οἴου δὰ οδϊαγαϊν, θη Φεβονδ᾿Β ῥϑορίθ ἴοοῖς ἴο αἷστὰ 
88 ὑπο ὶγ ΟὨΪῪ ἢορΘ δηὰ δουγοὺ οὗ ὑγοϊθοϊίοῃ. ΤῈΘ ἱγουδίοϑογωθ ἀδνϑ ργϑοθαϊης ὑμ6 δρρβδγβδῃοθ οὗ 
ΝΟΒΘταδΒ ἐγ ϊϑῃ 086 παίυται! Ὀδοκατουπὰ οἵ (Πϊ5 ΠΟΡΪΘ 8. ; τς 

᾿ ὅδ᾽: Ἠεδίογίησς {Π6 οτίρί πα] τοδαϊης «7 ελοναλ Ποτο δῃὰ οἰδουνῇοτθ ἴῃ 0Π6 Ὁ5., δίηοα (Π18 18 ΟὉ6 οὗ 
ἃ στοῦ οἵ δῶ ἴῃ νοῦ 6 ἰαΐον οραϊζον 88 βγβίοσηδ σαν δυδαιϊταὐδα π6 πο Οοα ἴον .ελοναλ. 

1562 Ὑταπδίοστίης [86 ἰαδὶ ποτὰ οἵ 2 ἴο με Ὀοαϊπηΐηρ οἵ 3, 88 189 τηϑῖτϑ δηὰ [ἢ οσοηίοχὶ ἀοτηβηά. 
τῷ 584 80 1.80. ἀπά [86 Ῥ8ΓΆ[16] ἴῃ νϑ. 15, ΗθΌ., δἰ ιοογτὰβ. ΤΘ τοϑίογοα Ηδθρ. τϑβϑαβ, 110., τοογά, 

δηά [86 πὸ ΒΡΡΆΓΕΘΕΥ ΤΩΘΔΆΏΒ, 1 ιοἱ!] δοαβὶ τὴν ιοογάδ, ἐ. 6., ὉΡΘΕΙΥ, 
, 8.566 Ηοῦ,, ἕλεν νὲζ πῖν τοοτ8, Ὀυὶ {π6 [,δι. διὰ 186 Ῥδγβ οὶ ̓ΐηθ ἱπαϊοαῦθ ὑμαὺ (89 δθονθ σϑῃ» 

ἀογίηρ ἴῃ 811 Ῥγοῦ ὈΠ1Ὸν τοργοϑθηΐδβ ὕ86 οτίαίηδὶ. 
οδθΡ Ῥοδδὶθὶν ἰμὸ ἰαχὶ ἱβ μού οοστυρὲ δἰὐμουσὴ [80 Κοιοσαῖΐ ταθδηΐϊηρ ἰδ οἶσθδσ. 
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Ῥγοῖθο- 
ἰαϊίου 
οἵ ἰγυδϑὴ 
ἴῃ υἱᾶ- 
ΓΤ). 
ἀοὶῖνος- 
ΒΏΟΘ 

ΤΗΕ ΑΞΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΒΟΝΑΗ 5 ΡΕΟΤΕΓΤΙΟΝ 

ΤΒφοδιυιβο οὗ {πο ῚγΡ Ια ΓΘΟΟΙΏΡΘΙΒ6. ἔθη), 
Τη δῆφεῦ οδϑὶ ἄόστῃ μα ΡΘΟρΪϑ. 

811 19 ἰῇῆου ΨῈο σϑοογάθβί ΤΥ ΘΠ ΘΓΙΉΚ5, 
Ῥυϊ ἰμοὺ τὴν ὑθαγϑη ἰπ ἐῃν Ὀοὶ 16." 
9͵ΉΘη 51}8}} τη ΘΉΘ 165 ἐγ Ὀδοῖο," 
ΤῊ] 1 ἵζηον, ἴον Φομονβδὴ 15 ἴοσ πη6. 

171η ΖΦ  βονδὴ ψ}}} 1 ορϑηὶν Ὀοαβὶ," 
ἍΤ Ζεῃονδὴ ἀο 1 δδυ θβϑὶν ἰγυϑὶ; 
ὙΥΒδὶ οδὴ τγδῃ ἀο ἴο πηοῦ 

ΤῊ νον, Ο ϑοβονβϑῇ, δα Ὁροὴ Π6, 
Το ἰῃθο6 ψ}}} 1 στο οὺ ὈΓ81869, 

ἸΣΕῸΣ ἔγοιῃ ἀδοδαῖῃ μαϑὶ ἴμοι ἀθ  ἱνογθα πλ6, 
Ὗξεδ, ΠΥ ἴδοὶ ἴσγοσῃ ϑἰυσ  η ζῇ 
Τῆδὶ 1 Δ Ὺ πἰΚ Ὀείοσα δοβονδὴ 
Τη τς ΠΙΠὐ οὗ ἴδς ᾿ἰνῃΚ. 

8110. Τδθ 1ΟΥ οὗ Οοπιρίοἴο Τγυβὶ ἱπ Τεδονδῆ, ΡΒ. 16 

Ῥβᾳ. 16 ἸΡγοϊοοὶ τηο, Ο ἀοά, ἴον 1 δὲ ἴο 66. 
270 Φεμονδῆ, ΓΤ βὰν, “Του γί τὴν [οτὰ, 
ΕἘῸΓ πιὸ ἴμοσο 18 ποϊῃϊης ροοὰ νὶϊβουὶ ἰπθο,Σ 
27} 536: ἰϑὺ νῆο ἀννο}} ἴῃ ἐμο ἰδηά, 
Απά ἴδδ6 ΠΟΡ]Ὲ οὔ 68---ἰῃ ἔμ τὰ 15 τὴν ἀο] ἢ. 
ΦΤΉΟΥ τλΠ ΠἸΡΙῪ {πο ὶν Βουγοννβ" ὙΠῸ Ρυγϑια οἶον χοάϑ," 
Νο ΙΡαϊοιβ οὗ Ὀ]οοά ψ|}} 1 ροὺγ ἴο ἵβθι, 
Νὸοῦγ Ψ1Π1 δα μοῦ πϑηλθ8 ΟἹ τὴν 1105. 

»5601 βυρρὶνίης ἐλεῖγ. 
4 661] Οοτγτοούϊηρ οπθ ἰοιΐοσ, 88 86 οοηἰοχὺ ἀθσωδπάβ. Τμθ ΗδΌ. ἰΒ οἰϑαγῖν οογσγυρὶ δηὰ αἰσηοδὺ 

ὉΠ ὐο] Πἰκὶ Ὁ] 06. ΗΘΌ. δα, αἱ οπὰ οὗ νδ., ᾿ 
:δθ8 Ῥοβδβῖθ!ν (86 ΗδθΌ. ἰ8 μοῦ οοστυρῦ. Βτίξῃβ ἔγϑοὶν σϑοοηδίγυοίβ 850 88 ἰο σοϑὰ, 7 π»παλϑ 

ἄποιυστι, 1 τεοοοιπί Ἰλῶπ, Υαλιυολ. 
8568 Α βογίῦο ἢ85 δα αἀδαὰ 16 αιδγν, 16 τέ ποί ἐπ ἰὲδν δοοκ!νΡδ Ἐν θην 6 ἀἰὰ ποὺ υπάθτγοϊδηά 

{86 δίτοης ἤμιυτο οπιρίονοα ΌΓ (δ6 ὑ8β8} πλ]80. ᾿ 
1569 16 ΗδθΌ. βαἀἀ5 ἐπ ίλε ἀαν ἰμαὶ 1 οαἷϊ, Ὀνὺ (Βἷ5 5 ΔΡΡδαγθηθν 8 βοτὶ δ] δα ἰζίου. 
Ὁ δ610 Ιῃ ἰῃὴ6 ΗδΌ. 4 Ββοσὶ 9 τοροδίθα {μὲβ ᾿ἴπθ, Ὀυῦ 888 υϑοὰ ἴμο αἰνίπο Ὡβτηθ υελονυαλ 

ἐπδίοβα οἵ Εἰολίῖπι, 88 ἰὼ 09 ργοβθηΐ Ηθῦ. ἰοχῇ. Α σοζαρδγίβουι ὙΠῸ [86 ΒΆσωθ γοίγδϊῃ ἰῃ ὁ ΘΟ ΒΓ 
ἐδ σοποϊυδβίου ἰδὲ 1Π]5 τορουϊτο 15 ἀπ16 ἴο 8 ἰαΐδυ βογὶ 8. 

νυ 5612) Ἡβιοσίης ὮΌν ἰδο εἰα οὗ (6 ρῥδγα οὶ ἴῃ 1169. 
8110 Τιῖθ Ρ8., ἴῃ 8}} Ὀγοῦδ ἑν, οτἰαίπα!ν τοοογάθα ὑμ6 οχρογίθηοθ δῃὰ οοηδβάθῃοθ οὗ δῷ 

ἱπάϊνιάυα!. Οἷ. 9, 15. Ῥρογβθοιύογβ, βΒβι ἴθ, δπηα δροβίδίθϑ δ ιη 8ἷ8 γαῆχο οὗ νἱβίοη, Ὀυῦ ἢθ 
ΠΣΤΩΒΘΙ ΘὨἾΟνΒ ῬΘ806 δα ῥγοβρογν. Ηθ Βρρθδῖβ ἰο δνα ἰἰνϑα βοπγα {ἰσηθ ἰπ {86 Ῥεγβίδῃ μογίοα, 
ῬοΒδὶΌΪν ΨὮ16 ΝοΟΒοηλ ἢ 88 κονύόγοοσ. Τδθ 08. 88 δἷβο δἀδρίθα ἴου ι.86 ἰῃ νοϊοίῃς [λ6 ἴθ ηκΒ 
οὗ ἴ8}6 τεβίογοα πὐδωνονην δ 

ν 162 830 Ν 53. δῃὰ 186 οἶδδγ ἱτιρ! ]οαἰΐοι οὗ {μ86 σοπίθχυ. ΗδθΌ., ἑλοὺ λαδὲ βαϊά. 
χ 163 ΤΠΪ8 ἰθὺ ᾿ΐμο 18 οτηϊ δα ἴῃ ΟΚ. ΤῈ ἄρον ἰ8 Ὀαϑθὰ ὑροὴ 8 γεοοπϑίγυσίίοῃ οὗ ὅθ δοῦ- 

ταρί ΗδοΌ. ὉΥ [86 δἰὰ οἱ ϑὅντ., 1,.δὐ., δῃὰ ΤΆΓΕ: 1Δλῖ., πὶ σοοα ἴ8 ποί ιοϊἱλοιέ ἰδδε. 
γ165 6 ἰοχὺ 5 ονιάδης)ν οογγαυρῦ. Ὧ6 δῦονϑ ἰ8 θαϑθαὰ οἱ 8, δ ἱαμεἰν οοτγγοοιϊοα 1,δἱ. ἐοχί. 

ΤὮδ δηΐϊίτο νϑ. ἸΩΔν ὯΘ 8 Α(ΘΥ ρίοββ. [{ σογίδιηϊν ἰ8 ποὺ οἰοβοῖὶν σοπηροϊρα τυ [6 οοηῖϊοχὶ. ἃ 
δἰ ῦ ὀἴϑησο τηδίκοϑ 10 ΡοΟΙδὶ Ὁ]6 ἴο τοπᾶοσ {Π6 δγδὺ οτγαὰ δασγϑαὰ Ῥγοβίϊενιίθβ. ΤὮΘ686 δΓὸ οἴΐθῃ γοΐογγοα 
ἰο ἴῃ οσοππροίίοη ἢ (Ὧ6 Ὠοαίμθο ουἱΐ5 οἱ Οβῆδδη. Οτθ Ὡδύυγα! ἶν 806 Κ8 ἴῃ ὃ ἔογ ἐδ δηϊθοθάθηῦ 
οἵ ἐλεν ἰὰ 4. Οτὶρίηδ!ν "οϊἢ νβ8. ὕζδυ δυο σοΐίοσσθα ἕο ἴδ 6 Ὠϑδαΐδϑθῃ δροβίαϊθθ ὙΠ οδο στὶύθϑ 09 
Ῥϑα] ἰδ δἰδίθβ ἴῃ 4Ρ ἣθ Μ1}} αν ποιῃιης ἴο ἀο. 

5164 ΙΒ υδτα, Ῥεαίπιεπ, 44, αἰνταϊης [86 ΘΟμϑοηβηῖδ 8 11{τ|6 αἰ οτοπον. Αποῦδον οὗ (89 
ΤΩΑΒΏΥ ὈΟδαΙΡ]6 ὑγαηβ ύζουβ οἱ {818 νβ. 18, ἐλον πεμἐἐρὶψ ἰλδὶγ ἑάοίδ, οὐλδγ8 Ῥγαῖδο ἰδιδηι. 

4164 7. 6., ἩΟΙΒΒΙΡ ἐδ6 Ὠοδίδθῃ χοαῦδ. 
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ΦΟΥ ΟΕ ΟΟΜΡΙΕΕΤΕ ΤΕΌΘΒΤ ΙΝ ΦΕΒΟΥΝΑΗ 

ΜΘ Βονδῃ, ἴδου δὶ ἐς ρογίϊοῃ οὗ παΐὶπο ἱπδμογιΐδπος," 
ΤΏου, 1ἴ 18, ΒΟ τηδϊηϊδιπμοϑὶ τὴν ἰοΐ. 
97}ι6 [1πε6585 ἢανε ἔδί θη ἔοσ πηδ ἰπ ρθδϑϑδηΐ ρΐδοα8, 
ΥκΆ, 8 αὶ Βοιιϊαψχε 18 τη 6. 
Τ ν“}}} Ὁ1685 δε βονδῃ ψο φσίνοϊἢ της σουηϑεϊ, 

Τη ἰδς πιρῃὶ αἶ8ο τὶπο μοαγὶ 1πϑἰγιοίθι ἢ τη6. 
δ) ονδὴ πᾶνο 1 δἰνγαγϑ βοὶ Ὀδίοσγο στη, 
1 Ηἷπὶ αἱ τὰν εἰσὶ μδπά 1 5}4}} ποῖ Ὀ6 τηονϑά. 

930 ΤΩΥ τη δηἋ τὴν δεδγὶ" γο)οΐςθ, 
Μν βε5} αἷ83ο δοϊἀδίῃ ἴῃ ρϑᾶσθ, 

Ἰ0ΕῸΡ ἔθου τ] ποὶ ἔογϑακα τὰο ἴο ὅ8οοὶ,ΐ 
ΝοΥ β8υβογ ἴδγ ἰδ ἔα] οπα ἴο 866 ὑπ ζγανδβ. 

ἹΓΓΉΏΟΣ ταδἰςοαϑῖ Κπόονῃ ἴο πιὸ ἴμ6 ραΐμταν οὗ ᾿τἴδ, 
ΕἼ} Π655 οὗ 30. 18 ἴῃ ΤῊ ῬὈΓΘΒΘΠΟΘ, 
ῬΙΘαβιΓ65 ἱπ ἢν στρ Παπα ογανοσιηοσο. 

8111. Αβϑύυζάποθ Ταδίὶ Ἰοδονδῖ ὙΊ1 Ὠοἷΐνος Ζίου, Ῥβ. 102:3-3, 5, "7 

Ῥβ. 102 ὅΤΠου, Φεβονβδῇ, αγὶ οἰ σομθα ἔογοενοσ, δὰ ἣν ἴδιηθ 18 ἴο 4] 
δομο γα 08. 

ΤΉου τ] αγῖβο, δη ἃ ἤανο ΘΟ ΡΆ 580 οἡ Ζίοῃ, ἴογ ἰὶ 8 {ἶἰπθ ἴο Ὀ6 ἔδνοσγ- 
Δ0Γ᾽6 ἴἰο Βογ;Ἔ 

ΜΈῸΣ ΤΔῪ βοσνδηΐβ ἰδ κα Ρ]θαβαγα ἰῃ ΠΕΡ βίοῃθϑ, δπα δνὸ ΟΥΥ ὕροη Βοσ ἀυβὶ. 
ἸΑπηα 1ῃ6 πδίϊοηβ Μ}}} ἔθαγ {πὰ γ} πδη)6 δῃα 8}} ὑῃεῸ Κίησϑθ οὗ {86 οαγσῖ ἰδν 

Τ18)6βὶγ, 
Ἰ6Ἐὸν Φεβονδῃ αίῃ θυ} υρ Ζίοπ, ἢα Βαῖῃ δρροδγοά ἴπ ἢ σίογυ; 
1ΠῊς παὶἢ τοϑαγαθα 6 ργϑυοσ οὗ {86 ἀοϑιϊτυϊο, δηα παῖ ποῖ ἀοβρ᾽βοά ἐμοὶγ 

Ροϊοη. 

197}}}5 5841} θ6 νυυτιτύθη ἴοσ 8 σουΐηρ βοπογδαίίοη, πα ἴοσ 8 ρεορῖε γοὶ ἰο Ὀ6 
ογοδίρα, 

ῬΒροδυβα ἢ6 Βδίῃ ἰοοϊκοὰ ἄονῃ ἔγοτη ἷ8 ΒοΟΙΥ δεὶσπῖ,; ἴο δαγίἢ αὶ ἢθ 
Ιοοκεά, 

8165 11{., πὶν νατί. ΤὮθ τωθϑηϊης οἵ [86 νβ. 18 οἶϑδαυ. Ηδβῦ. δὰ ἀβ δὶ ἐμ διὰ οὗ ἴδο ᾿ΐπο απὰ 
πν καρ. Βαΐξ {88 ἱπέγοάυοε8 δὴ ἱποοπβίβίθης ΓΘ δῃὰ 8ὴ δχίγβ Ὀθϑί. 

ΘΡ 7. 6., 86 Ὀουπάδτεν- πθ8. ΤὨ6 σϑίθγθῃοθ ἰ8 ουϊάϑηῦν ἴο 86 ἐγαάϊθέου οὗ (δθ δἰοἰτηθπξ 
οἵ εἶδ μὴ τοοοσάθα ἐπ 2οβὰ. 172. ΤῊΘ Ὀουπάδεγ- ἴθ 5 ἱπαϊοαῖθ ἴδ ὑογτίζοτν τ βογθ 8.6 088] αϊβὲ 
τ δ 65 δηὰ {86 ἰοΐ ἰμδῖ ἢδ8 ᾿ϑίβ! θη Ὠΐτη. 

4167 Τ.1ἴ., γεῖπδ, ἴῃ πΒοδύὺ οὗ ἴῃ οτηοϊίοηδ δηα δϑϑοιί  ου δ 
4165 Τέϊ., τς πρὸ [ο] ον ἃ δἰ ἰσμον τονϊβοὰ ΗϑΌὺ. ἰοχι. ΤῊΘ Ὁζοθοοὺ Ηοῦ. τοϑϑ ἄσηπον, Ὀὰ8 

118 186 ὀχοθοαϊησὶν αν κιναγα, δηὰ ἐπ βίτῃ!δν ΗθΌ. ννογὰ {ἴγογ Θογσοθροπάβ ἴο ἀεξαγέ δὰ ἀοδίσηδίοβ 
19 ἐν γι δ 200} ᾿ 8 ΒΟ] οπίδυιδ δ8 Ὑ6}} δϑ ὑμ6 5γϑ6 1108 οΘα 88 [86 σϑθῃίτο οὗ [86 δοϊημ8. 

619 7. 6., ἴο ξο ἄονγῃ ἴο ἀθδίν, ϑλδοὶ Ὀϑίπρ 6 Ηδθρ. ἀϑδίσηδίίοῃ οὗ (86 δροαθ οὗ 88 βῃῃδάϑϑβ. 
4 τὰ ΤΉΪΒ᾽ δ. οὗ δῖ, ττιϊύθη ἰὼ 89 θνο-Ὀδαὺ τοϑάβϑυγα, μ88 Ὀθδϑη ἰπ)θοιοα ἰηΐο ἃ ἰἄσθο- Ὀθδῦ 

μι Ὑ1 ἩΒΙΘἢ ἐὺ δ88 ἢο Ἰορίοδὶ οοπηῃοοῦοωη. Οἱ. ἢ 168. 5. 35, πιο ἐθ} Ἰαίθβ 53, νν88 βδοραγδϊοὰ 
γ [}6 ΒϑΙὴθ αἰδγυρυῖνα ὑγοοθδδ ἴὸ ἡ σὴ ὑπὲὶμ Ρ8. τν88 βυοούβα. οοϑ {89 Βορθϑ οὗ Ζϑοῆ. 

1-8 δυδ οῦ 1118. 1 ργοῦΘΌΪν Θοσλοῦ ἴσοσα {86 βΒγδὺ 88} οἵ 89 δρς, ΗΟΙ ΟΥ̓ 689 ἔτοιῃ ἴδ6 ΝΜίδο- 
οδ οζα. 

ε102:8 Ἡοῦ. κα, τορϑϑαϊζωκ (86 [Ππουρλΐ οὗ [89 Ῥτοοθάϊῃᾳ οἴδυθθ, [Ὸγ ἐλ 86 ἐΐπιθ ἰο σοπιε. 
8102: ΗρΌ., παπιὸ ἐν Ἀ ΑμαοΝ ἐλοναΐ, Ὀυϊ Φεβονδὰ ἰβ [886 οὔθ Γοββϑα. 

τ. Ε102 ΗΘθΌ. βάὰβ ἐξ εοἱὰ Ῥγαΐδα ᾿ΐπι, Ὀὰδ (μῖ8 8 ΔΡΡΘΓΘΏΓν 8 ϑοσὶ δ] οσραηδίοη Ὑδοἢ δοηϊὶοὶ- 
ὯΔ 

102» Ακδὶῃ ἃ ϑοσῖῦθ 885 οδσρδηαϑὰ ὮὉν δααΐηρς ἤγοπι ἤϑανϑη, ὦ δλοναλ. 
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ΤΗΝ ΑΥΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ “ΕΗΟΥΑΗ᾿  ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

Ξ0ΤῸ Ποδγ ἐδ στοδηϊηρ οὗ {ῃ6 ῥγίϑομοσγ, ἴο ἰοοβα ἴῃοβϑο οοπάοιηηθρά ἴο ἀϊ6, 
ἼΤΗΉΔι ΠῸῪ ΤΔῪ Ῥγοοίαϊπλ δε μονδ 5 ἤδπη6 ἰῃ Ζίοηῃ, ᾿Ϊ8 ᾿γαῖϑο ἴῃ Φ6γιιβδ] θη. 
ὩΎΝΉΘΩ ἴῃ6 ΡΘΟΡΪ65 γα ζαϊ μεγϑά ἰοψοίμον, δηὰ {πὸ ἰεϊηράοιηβ ἰο βοῦν δθῃονβϑῇῃ, 
5ΤΏΟς ΘΠ] άγθη οὗ ἰῃγ βογνδηΐβ ψ1}} δας, δηά ἰποὶς οἴϑργίης Ὀ6 Θβίδ ἢ 5η6ὰ 

Ὀοΐοσο ἰῃ 66. 

ἯΤΑΚΟΕ πα ποὶ αἸνΑΥ ἴῃ ἐπα σταϊάβὲ οὗ τὴν ἀδυβ; ὑῃν γοδγβ δγὸ ἱδγουφδουΐ 84]} 
ΟΠ ΟΓΒ[ΟΠ8. 

30 ο]ὰ ἀϊάϑὲ ἴδοι ἰᾶὰν ὑπὸ ουπάαιϊομα οὗ {μ6 δαγί ἢ, δπὰ ὑμ6 ἢθδνθῃβ ΓΘ 
1ῃ6 ψοσῖκ οὗ ἐν Βδηά5. 

Ξ60ΤΏΉΟΥν ψ1}} ρογίβῃ, θυϊ ἔμοὰ 1} οηάἄυγα; 41} οὗ ἔἰμθπὶ νν}}} τγοᾶγ ουἱ 88 8 28Γ- 
τιοηϊ, 

Α5 8 νοβίιγο τῖϊξ ποὺ οἤδησα ἰμθπ, απ ὑπὸν ψ}}} 6 σμδηρεοά; 
ΤΒῖ ἴδοιι, δε μβονδῇ,Ἐ αγὶ ἰ)6 βδιια; {ῃγῪ γ68γ8 ἴδνο ῃ0 δπά. 

8112. Τεδονδῆἢ᾽5 Ογδοίουβ σαζο, Ρβ. 28 

Ῥβμ. 238 ᾿Ζϑ Βονϑῇ 15 ΤΥ Βῃμορδοχά, 1 85}}4}] ποὶ νηΐ, 
Ξ32ῆ:ὁει τηδκοίῇῃ της ἴο 116 ἄονσῃ ἰπῃ ζ,ΥΆ55Υ τησδάον,. 
Ἡς ᾿εδάδι πη ἴο {πῸ ναῖΐϑγβ οἵ {ῃ6 γοϑιϊης οἶδοα, 
3.5 Θομεί 8} γοϑίογοί τὴν ἰ16. 

ΚΙΊΟΖΙ ϑαρρίνίης ἐμ ᾽δλοναλ ἀοτηδηάοα Ὁν ἐδ8 ρδγβ] ο βτη. 
6112 ΤῊΪΒ 18 ὑμ6 τηοϑῦ ἔβγα δῦ δηὰ ἔανογίθ 05. ἰὼ ὑμὸ Ῥβαϊίγ. [8 ΘΓ βυγιισίυτθ 18 δ τὶ Κα 

ἴησ: ἰὴ ἤτβί βίδησα 65 ἴῃ6 {μγϑο-οδαὺ σησαδυτο, [06 ϑοοοῃὰ ἐπὸ ἔουτ-θεδί, δὰ {86 ἐμτὰ τ186 
διλοϊ οηβδὶ ἔνο-θδῦ τθαδυῦο. ἸΙῸ τϑγνοι])ουβ ἔθοϊρ δα νἱνίατιθα8 ἰὑ τοβϑοί ἰζ5 οἱοςυτοβαυθ 
Ῥαϊοδβυϊηίδη Ὀδοκαγουμᾶ. [πὶ {πη οροῃϊης δβίβηξα ἰὴ6 Ὑοδίθσῃ ὑγαμπδίαῦογθ, ἰὰ ἰδθ οὐττοηῦ νοτ- 
δ'οηΒ, ἢδνο ὈΒΡΠΒΗΥ οὈδουγοαὰ 1ῃ)6 Ὀἱοίυτα. ἴδ τοϑάονβ τὸ [ἢ αΥδβον [5 δἰοῃρ 86 θα οἵ 
186 ψνδαΐϊοθ τ μότα ἴδ6 βῆθορ πὰ [δ8 Ὡδοθδβαγν ἰοοὰ. Το ποχὺ πο αἀοϑογὶ θα ποῦ χυϊοῦ βίγθδιηβ 
τοοδηάογίης ὑγουσῇ [86 Ἰηδϑϑάονβ, 88 186 συττοηῦ ἐγαῃδίδιίοη βυςχοϑίβ ἴο ὑμ6 Ὑ εϑδίθγῃ γτοϑάδσ, Ὀυῦ 
[86 βργίημδ, οἴΐδη τὴ ροοΐβ Ὀδῖον, ἴο ψὨϊσοἢ (Π6 Βῃ ρμδγὰ [6818 Ὦ18 βῦϑαρ δῦ Ὡοοῃίϊαθ οἵ δὺ θνθῃὶπα 
ταῦ ποτ ἴδον τὴδν γεϑὺ δῃὰ Ὀθ σείγοδμῃοά. [Ὁ τχ8ϑ βθγὸ ἐμαὺ ποῦ ἐμ βοὰὶ Ὀυΐ (86 νίαογ οὗ 116 οὗ 
Ἃἴ6 βοεὶς 88 τοϑύογοα. [Ι͂ 4 (δ οἷά ἰγαηϑιδιίου, ἐδ ναϊΐεν ο7 ἰλ6 δλαάοιο ο7 ἀδξαίδ, 16 τοὶ δβυρροτίοα 
Ὀν πιοάογῃ ΗθΌ. οἰντηοίοαυ. 16 τοίθγθῃοα 18 σαμεν ὕο [86 ἀσορ, ἀατκς παν, ᾿ἰδγουχὴ 16 ἢ (9 
μων 85 Θϑρδοΐδ!ν ἀδΏρογουβ Ὀδολυδο οὗ (ὴ6 νῦὴϊα Ὀδδδίβ δὰ οἵδορ ἴοοβ ἰυγκίης ἴῃ ἴὯο Κλ]οϊκοὶδ 
ἐῃδῖ δκιγίδα ἴὴ6 νοῦ ὑοὰ. Βιυῦ ἰῃ Φοῦ 1031, 3811 ἐῃη:6 δϑῖηὴοὸ Ηοῦ. ψοτγὰ 18 υϑοά ἴο ἀοβογῖίθα ὑδα δθοάθ 
οὗ 086 ἀ686, Βο ὑμαῦ [6 ουγτοηῦ ὑγϑηβία Ἰ Ο.8 δτθ ἴσα ἴο (86 τηδϑδηίΐης ἱπουρὴ ποῦ ἴο ἰ(8 οὑντωοϊοαν. 

Α τοοϑηΐ ντίϊογ (Καϊχἢ) ἰῃ Τλὲ ϑοησ ο7 Οὐ ϑυγίαπ Οἰμοδί, ἰὰ ἃ ὈΤΠΠΘηῦ δα ομαγιΐηρ στρο- 
ῬΕΤΕΡΒΙ ὯδΔ5 τηδιηὐδιηοά ἴπδὺ (06 ἔχσυτθ οὗ ὕθῇονδῃ 85 οὐὖῦ δῃορῃογα γὰπϑ ἱβγουσῇ [6 δῃζτα τε 

ΘΓΕ 8Γὲ στϑδὺ αἰ που 165, Ὠονγονοσ, πὰ δοοορίϊης {818 δ] υτίησ ὑπ 688. ΕΒΟΒ δίδησα ψψἱῦ} 108 α- 
(ογθηϊ γσηοΐγο ἰ8 83 υπϊὐ ἴῃ ἰΐβο!ῖ. Τδογο δΓΘ πὸ οἶθδαν ἴσβοοϑ οὗ ἴδ βῃορμογὰ ἄχυτο ουἰδίαα6 1Ἐπ6 ὅτϑι 
βίδα, ΜΒΙΘὮ οαϊταϊπαίθβ ἴῃ (86 ἰεδαϊης οὗ 86 οοϊς ἴο 120 βγαβδν τηϑδάοννβ δῃὰ [ῃ6 σοίγοδϊης 
Ἡδίοτθ. [ἴῃ ἴ}6 βοδσοῃὰ δίβησα 216 ῃονδῇ 18 186 χυϊάα οὗ ἰδ ρϑορῖίο. Τδο χυτο 18 οδίθὰ Όν {6 
ἰοτγίυου, ἰη οτβοοίύζης, οἰΐδη αἰταῖν ὑγδοθα ρδίϑ ἰμδῖ ἰϑϑδὰ ονοῦ ἴδιο Ἡ1}15 ἀαπὰ ἰπγουκἢ ἰδ ἀατὶς τα 168 
οἱ Ῥαϊοϑεπθ. Τῆο σγοὰ δηὰ βιβδ τῃὰ ἰδ ἰδδὲ ΠΠΘΌΡΤΟΘΒΡΟΙΝ τοργοβοηῦ ἴδ βίουϊ διιοὶς ἰὼ 186 δ8πα οὗ 
{πε συϊάο (Πδὺὺ ΑΒ υϑοὰ 88 ἃ ἀοίθηοο ἱπαὶ τὐἱὴῖά Ὀθδῖ8 δῃα οἵμοῦ ἔοοϑ δῃηᾶ 8 βυρροτγὺ 1 ᾿ΔΙκίηκ. 
ΟἿἱν γβϑσγοῖὶν ἣθ ὑπ ψοτὰ ἰγβδηβαιθα δα υδοὰ ἰῃ (86 ΟἿ. ἴο ἀδβογίθ (6 ββαρῃογα᾿βΒ ογοοῖς.υΌ Τδθ 
ΒΆΤΩΘ οἰθσηθηίβ οὗ διγικίης οοηὐγαϑὺ ἰουπὰ ἰη ἰῃὴ6 ἤτοι δίϑδῃσδ σοῦρϑαγ ἰῃ ἐδ δοοομὰ. Οἱ (86 οπθ 
δἰ 6 ὕμπογο ἰ8 ὅπ ἀδῆμογ οὗ Ἰοδίπρς ἢΠ6 τᾶν δηα οὗ μοβίθ διίβοκβ; οἡ ἴ86 οἴμοσ {86 βοῦθῃθ δοπβάθῃοθ 
ἐμβρίγθα Ὁν ὑμθ αἰνιῶθ συϊὰθ. ἴἷπ ἴπ6 [ἰτὰ δίδηξα [6 ἤσυγο ἰ8 ὑμαὺ οἵ 186 αἰνὶπθ οϑὲ. Τὴθ 
ΘΠ δυδοίοσιβοϊο οἱοσηθηῖδ οἵ Οτγδης8] Βοβρὶ ὑδ| 1 811} ρΡΘαγ: 8 σϑῃδσγουδὶν Βυρρ! θα 8016, [86 δηοϊηϊ- 
ἱπρ' οἵ {π6 Βοδὰ οἵ [8 κυσϑῦ τ οἱ], [η6 βαρρὶν οὗ νίῃθ, δὰ ἴθ δΘοῃβοϊοιβῃθβθ οἱ ρτοϊβοϊ οῃ ἔγοτῃ 
Βυττουπαΐης ἔοοβ. [{ ἰβ8 αἀἰβῆου] ἴο δοπίοτγτα ἰἢ18 γοῦβο ἴο {86 ἔχυτα οὗ 8 βΒῃθῃθογά, ἴογ ἰῃ Ῥαιθϑυϊηθ 
{16 ἑοϊά 8 ποῦ {πΠ6 Ρ]ασθ ἡ ογα ὑγονοπάθῦ δηα νναῖοῦ δγὸ βοῦ Ὀθίογο ἴθ βοοῖς, ἔογ ὑβοδβθ δγὸ ἰουπὰ 
ἴῃ 16 Υ Τρ ον 8δηαὰ δὶ [ὴ6 δργηχ8 ΏΘΓΟ (6 Ξῇρο ρϑυ80 δὶ ποοηάδν δηὰ εὖ ονοῃίάο. 
ΤΠ [οἷα ἰ5 βίτηρὶ ν᾽ ἴη6 υἴδοο Βθτο ἴΠ:6 βοοῖς βίθβαρ ὑγουχ ἴδ6 ηἰχῃῦ. Αμϑδίη ἰπ (5 δίδῃ σα ὕμογθ 
8. 1η6 5ϑῖὴθ βῇἢ σοηὗγαδβ Ὀούνοῃ ἴθ δῃοίγοϊησ οηθτηΐοθ δὴ ἴῃὴ6 δοῃϑοϊουβηθδ8 οὗ ρογίθοι 86" 
ουγὶτν πα ταβίζ 688 ἀπάογ ἴπθ ρῥτοϊθοζίοη οἵ [86 αἰνίπο Ηοδί. 

. δ ἔσυτο οὗ 16 Βῃορμοσγα 15 ἃ. ἔδιη δῦ οὔθ ἴῃ 58} 5 ἰϊογαῖΐυστο. [{ γαῖ δΡΡθδΓ5 ἦπ ἴδ) 8η- 
οἷοηῦ ὑγῖ 8} δοὴρ οὗ ἅδη. 49, ΨὮοτο Ζομονδῆ, ἈΚ, 18 οα]ϑὰ ὑὴ6 Βῃμιδρῃατα οἵ ἴϑγβϑοὶ. [ἴΐ ννδϑ ὀχραπαάδὰ 
Ὀν ΕΣΟΚΙΟΙ ἰῃ 34:4. 16. εὐἱλ σοοὰ Ῥαβίωγα ιοἱϊ 1 (3) ον 88) }εεὰἀ ἰλεπι, απὰ οπ ἰδ ἡϊσὰ νπιοουπίαϊηε 07 ]σταεὶ 
«οὐ! δὲ ἰδλεὶγ Ῥαδίιγε; ἰδέτε ἰδεμ δλαὶδ ἴἴ6 ἀουπ ἰπ α σοοὰ μαδιαϊίοπ. . .. 1 πιμδεῖ ιοἱἱϊ ὃς ἰλα εὐορλεγὰ 

1232 1λι., πιδαάοιυῦδ ο7 ΟΤα88. 
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Ἧς συϊάοϊ τὸ ἴῃ ἀπὸ ρα οὗ γἱβηϊθουβη 689 ἴοσῦ ᾿ἷβ Πϑηλ6 8 88α; 
68, ᾿Ἰβουσὴ 1 να }κ ̓ βσουρῇ ἴῃ6 νον οὗ σἴοομ, 
Ι ἴοθαγ ἢο ονὶϊ, ἴον ἰΐ 18 ἔβου ψῇο δὶ τι ἢ πο, 
ΤῊΣ τοὰ δῃά ἰὮγν βἰδϊ---ἰ ον, ἱπάθοα, οοτΐοσξ τι6.1 

ὅΓΠου ϑρτγοδαάοϑὶ 8 ἰδθϊς θοΐογα πῖὸ ἴπ ἴΠ6 Ῥγθϑθῆοα οὗ Τὰ η6 ΘΠΘΙΠΪ6Β, 
Του Βαϑὶ δηοϊηἰθα τὰν μοδα σι ΟἹΪ; ΤΥ οὐρ τυπποῖῃ ονογ;" 
δΘΟΌ γον ροούῃ 685 84 ΤΏΘΓΟΥ 58}8]} ἔο Ποὺ το 81} ἴἰΠ6 ἀδγ8 οὗ τὴν [τἴα; 
Απὰ 1 584}} ἀνγεὶ} ἱπ ἔμὸ ἤουδβα οὗ δεβονδὴ ἴοὺ Ὁ ονοῦ δῃα ὄνοσ. 

8118. Τπδηϊκορίνίηρ ἔος ϑίψηασί Ποἰίνοσγαποο, ΡΒ. 401-12 

Ῥβ. 40 1 τννυαϊϊοα δι θην ἔος δοβονδὴ πα δα ᾿πο  ποα 8 Θδὺ ἴο π|6,Ρ 
3ῆ:ο Ρσουχῇϊὶ τὴ6 ὕΡ 8180 ουἱ οὗ ἃ ἀοϑβοϊαϊε ρὶῖ δὰ ἔγουῃ ἴΠ6 ΤΑΊΣΥ οἶδν, 
Απά ἢο ρῥ]βδοθρά τὴν ἴδεϊ ΡΟΙ 8 στοςκ, μα οβϑὶδὈ 5066 ΤΩΥ δΒἴορ5; 
δΑπά ἢοὸ ρυΐ ἃ ΠΟῪ ΒΟ. ἱπ ΤΥ πηουΐῃ, 8 βοᾷ οὗ ργαΐῖϑε ἴο οὔὖῦ σοά. 
Μίϑην δζὰ βϑεϊηᾷ δηά ἔδαγίης δηά ρυϊιίης ὑπεὶν ἰγυβὶ 1η δοβονδῇ. 

ἭδΔΡΡΥ ἰ5 {6 πιδὴ ψῆ0 τδίκοῖ Φεβουδὴ ἢ]8 ὑγιιβῖ, 
Απὰ γαϑρϑοίεϊἢ ποῖ ἴμ6 ργουάα δῃά ἰμοβα τνῆο ἴυγῃ δϑιάθ ἴο 1168. 

ΟΠ πῖν Ἴοεζε, απὰ 1 υυἱϊ ἰελαὰ ἰλόπι ἰο Ῥαδίωγε, ἐδ ἰδ6 ογαοῖδ ο ἱἰλε Σονὰ ελοναλ. Ἰὶ ἫΔΔ αι ανογὶθ 
τὸ ἢ 11 δαϊδ. ΟἿ. 19. 401: δβηὰ 4915, Τδο δοῦοσ ὑϑδδαρο 88 ὈΤΟΌΘΔΌΪΝ, ἴῃ 186 ταϊπα οὗ ἐδ6 

Ῥϑδίσαΐδὲ : 
Τλεν (ἰδο τοϊυτηοα οχἑ 65) ἐλαὶϊξ ποὲ δ λιποτν πον ἰλίγείῳ, 
Νεῖλον 8λαϊ ἰλ6 οἱοισίπρ δοαὶ πΟΥ ἰδλὸ διιπὶ δημδ ἑλόμι; 
ον ἧδ υὧδο λαίδ »ἱὲν οἡ ἰδλεπι 8λα]] ἰδλαὰ ἐλδηι, 
Απα ἰο σιδλίπρ 7ουιπίαϊπ8 δἐλαὶϊϊ ἣ6 συΐάς ἰλοηι. 

ΤΈο τι ῴζα δ λοις ἐπαϊοδίοϑ ἐμαὺ (086 υϑαῖτλὰ ψ88 δἰϊγσίρυϊοὰ ΨΥ ἐδ Ἰαίοσ βοτίρεα ἰο ΠἈενὶά, 
Ἰβγδοὶ 8 δῃδρδοτά δ. Το τοΐογθοοο ἰὼ δ ἴο ἐλ λοιιδὸ ο7 “εἐλοναλ, Ὠοννονοσ, ροϊηῖδ οἰοαγῖν ἴο 8 
Ῥοεγὶοὰ ψ θὴ 86 ἑδτρὶο δὰ αἰτοδαὰν Ὀθϑη Ὀυϊ πὰ π θῃ ἐδ τνδδ 186 οὈ͵θοὶ οὗ ὑπαὶ ἀθορ δαογβίξου 
ψ ΠΙοἢ οδατγδοίογισοαὰ 1η0 τυουβρροσ5 τ ῆο καιδβοσοὰ δρουΐ [ὴ)6 βοοοπα ἰϑθυωρὶθ. Τὸ ᾿πουχῃΐ δὰ 
ζοοϊϊης οὗ 186 Ὧ6. ΔΙῸ ἰῃ ἃ 5666 ἰἰτηοΐοδ8, Ὀυΐ ὃ νοΐοοϑ τηοϑὲ οἰθδυὶν 186 σοηδάδῃοσ οἱ {86 υάοδῃ 
σοπηταυηἶῖν ἀυτίης (86 τηϊαϊο οὗ (ἢθ Ῥογβίδῃ ρου οὰ δἰζον Νοδοζη δῆ  κ βοὶ [-βϑδογ βοίης ὑαϊγιοἴξδτη δα 
τηδθ ροδδίδϊο ἐδ το υϊαΐης οὗ 1806 τν8}}5 δπὰ 8, ραγίϊδὶ γοϑίογδίίοη οὗ 105 δηοίθες βγη νὴ 8 
τοϑυ ἰηᾷ ΒΕ 89 οἱ βεουν. ᾿Ὀυγίης [86 ἰγουθ]οδβοτὴθ Ὀγϑοθαϊης γϑ8γβ [ϑγϑοὶ 84, ἰηάεθα, Κπονσι 
τυϑδηῦ δηα ρμββϑϑθοα τῃσουδἢ ἃ ἀδγὶς, ΠΕΉΚΟΤΟΝΣ ν δ }1ον, Ὀὰὺ ον ὈΘὨϊηὰ 118 τοϑϊογοὰ ψ.8}}8 ἰὑ [6] ΒοοΌΓο, 
οοηδοίουβ ὑπαὺ 7 ονδὴ δα βιχδὶπ ΘΏ ὕν [δὶ8 δροάϑθ ἴῃ τμοὶγ μοῖὶν ἴθσωρῖίο. Ενϑη ᾿μουσὴ ἰδοῖγ 
Θηθσΐοδ ργοβϑϑοα ἤθη οἶοδϑθ ΟἹ οΥ̓ΟΥν βἰθ, δον τοϊοϊοοα ἰὼ ἐδ ζΘΏΘΤΟΙΒ Ὀτου δἰ ΟῺΒ οὗ δο ἀἰνὶηθ 
Ἠοσὶ. Τϑουδίϊοαα (ἢ 6 ῥϑαϊγαϊδὺ νοΐοϑθϑ δΪ4 οὐσὰ Ὀθυβοῦδὶ Οχροτίθοο5 δηᾶ εἰ 6, Ὀυὺ ἐδ6 δ. νγδβ 
Θαυδὶϊν τοὶ! δἀδρύθα ὕο οχρτγοβδίης [86 ἐθεϊΐπρβ οἵ [[δ:6 τηϑτθογβ οὗ 86 ῥυάθδη οοτησηυπίν δὖὺ (μἱδ 
Ὀσχίχῃῦ τηοχηθηῖ ἴῃ ἰδοὶν δἰαίογν. : 

1.234  ε., κῖνϑβ τὴ ΑϑθυγΒΏΟΘ δ0ὸ (δα 1 ἴδ 20 δυἹὶ. 
523 Οἵ ἰδ ἀχλιίαταίϊπρ. 8.0 [86 οατὶν 1.60. ἘΔΊΠΟΓΒ. 
ο22 Τ.}ιῖ., ἰεποίλ ο ἀαμε. 
113 ΏΣΟ ἴ86 υἱεἰτλδία Ὀδδὶα οἵ ἐπ 06. 28 ὑγοῦθΟΪν [δὴ δχροσίθῃοο οἱ βοιο ἰπαϊνἑάυδὶ 

ἐς Δρρδύθηςν νοϊοοϑϑ 186 ἰθοϊησδ οὗ ἔἐμο Φυάσοδη σοχητχοιηὶςΐν αἰΐον ἰδ δα οσηογχοὰ ἔτγοσω 8 ροτοὰ οἱ 
οδἰδυηὶϊνν δηᾶ ἀβροσ. Οἵ. 56, 1 τοῆοοῖδ 186 βρὶπὶ οἱ [86 ἐαι πὰ] τὶτ πη τἴ6 Φυάδδηῃ δοιϊσουπὲν 
δἴϊζος Νοδογηϊδθ  Β νοῦς ααὰ ἀοϊνοτοα ὑμοηι ἔγοσῃ ἴμ6 χζτοδὺ ὑοῦ ψὨΐϊοῦ ἰπσγοδιίθηθα ἔσγοσα ᾿ἱἰὩ 
δρᾶ νἰίθουι. Τδθ βοηδα οἵ ϑηλο ας Φοβονβδῆ 5 ἔδνογ, οἵ ἱεϑορίηρ 86 ἰαν, οἵ οοηβάθῃσθ ἴῃ εἶδ 
Ῥτοὐθοϊίου δηὰ σδγθ ἰθ βίγοῃᾷ. 6 Ῥδαὶγηϊδῦ ψ)88 ον Ώ ΠΥ 8. Βριγί 8] ἀἰδοὶρ]9 οὗ Ζογϑσωΐδῃ δηὰ 
ΤΕΥ ΘΆΪΒ Εἷ8 ἱπιϊτηδὺθ δοαυδίηβῃοθ ΘσρΘοΙβἢν ὙἱὯ 70Γ. 75:5 δορὰ 813. Τὸ τδῖδ ρα. 85 Ὀθϑῃ δα ἀϑὰ 
8 Ρ8. οὗ ροιίοη, ἴο ἴῃ νβϑ. 18:11 βηὰ δχδίη ἱπάθρϑηάθηΐ,ν ἰῃ ῬΒ8. 7. Τὸ Ϊοἷῃ ἔδοδο ὃνο 088. 
ἰοχοίδοτ, {86 οαϊίος ο Ὀϊθηαοα ἴδδπηλ 85 δρραγζϑηῖν δααἀοὰ να. 12, οι τοδϑαδ: 

ον ἱππιπιοταδῖο ευΐΐα λανο σποογτηραδϑεα πιὸ αδοιι; 
Μίηε ἐπί χυτίῖε9 λανε ἰακεη Ἀλοϊάὰ προτὶ πι6 80 ἰλαὲ Ἶ απ πιοί αδῖο ἴο ἱοοκ μρ; 
Τῆδξν ατὸ πιοτα ἰλαπ ἰδλα λαΐγε ο7 πιΐπο ᾿ϑαὰ, ἰλοόγοίογα τὴν ᾿δατὶ 71αἰδίλ πι6. 

Ϊὼ 186 Ρ8. ἰϊβοϊἐ, ονονοσ, ἰἤοτο 8 ἢ0 τηθῃζίου οὗ βίη δηὰ ἐδ6 γοναὶ οΐδ ἰ8 δ οσοῖμον ἐσγυδεῖης 
διηὰ Βορείυα!. Ὑδθο ἰδχῖ, ϑδρθοΐδ!!ν πῃ ν88. δ. 1, Ὧ85 δι ἔθγοα βονογοὶν ἴῃ ἰγϑηβεαίασίου δὸ ἰδδὶ ἐὺ ἱδ 
ἔτη 1016 δα  δίβδοιογι ν ἴο σϑΏσοσ [86 οτἰαῖηδὶ. ΤὨΘ ῥΡ6. 88 ἃ ννοΐθ δίσκο ἃ ὩοῦΪο ποίθ οὗ ἔδὶ τὰ 
δια οοηδάθηοο ἰπ ΦοΒονδῆ. 

»401 ΗδΌ. 568 απὰ πεαγὰ τ'ν οτν. 
«404 Οἴκ., [εῦ., δηα ϑυτ. τοδὰ ναπίξίδδ, ΒΟ γ88 [86 Ῥοθυσχῖ!ο ϑαυϊναϊδηὺ ἔος ἰάοἶ6. ΤὨΐθ 

του δόσις Ων Ροβαὶ ὈΪν 6 ἰὴ6 τηοτθ ογίχίῃ δὶ. 
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Ἔχργοδ- 
βίοη οἵ 
ταῖν 

Χυάθ 

ΤΗΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΗΟΝΔΑΗ᾿ 5 ΡΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

δὴν τὨπϊηρ μαϑὶ ἰδοιι ἄοπο, Ο οῃονδῇ, τὰν αοά; 
ΤῊΝ πνοπάογίυ! νοσῖκβ δπα ἰ8ῖπὸ ᾿πἰ θη 08 ἔοσ τι8 οδηποὶ 6 βεὶ ἰοσίῃ; 
ΘΒου]ά 1 ἀδοίαγα ἔμοιὰ ἴο ὑμοα δηά βρεδᾶῖκ οὗ ἴδηι, {πΠ6 Ὁ ἃγα ἴοο σῃϑδηῦ ἴο Ὀ6 

οοπηΐοα. 

1 βϑογ σε δηὰ οἊγοϑ] -οὔοσιπρ ἔμοὺ ἀοβὶ ποὶ ἀεἰϊῖ; που παϑὲ οροπϑα 
ΠΔῚΠ6 68 [8,5 

Βυτη -οΥεγίηρ8 πα 51η- οἴου ηρ8 που Παϑῖ ποῖ τοαυγοά; 80 1 5814, 
1 ΒΗ], 1 οοπιο," ἴοσ ἰπ {ἢ τοὶ] οὗ μα ὈοοΚκ ἰἰ 15 νει ἴδῃ ἴοὸσ τ6: 
8441 οΠ σῃϊ ἰο ἀο ἐῃγ ρἴθαϑιιγα, Ο πιὶν ἀοά, δπά ἰῃν ἰανν 18 νυ ΐπ ταθ.᾿ 5 
"] πᾶνε ρῥγοοϊαι θὰ ἐὰν τἰσϊθουβηθβ8 ἴῃ {π6 τηϊάβὶ οὗ ἴῃ6 στοδῖ οοησγορᾶ- 

ΤΟΙ. 
Βεο]ά, 1 ἀο ποῖ τεΐγαϊπ τὴν 1105, Ο δοδβονδῆ, που Κηονγοϑὶ, 

101 ἢανο ποὶ μά τὴν ἰδιϊ ἔν! 685 δηά ἰῃν βαϊναίοη ἴῃ Τὴν Ὀγοδϑῖ, 
1 μανο ἀδθοϊαγοά, 1 βανθ ποὶ οοπορδ]ὶϑά ἰῃν ἰονὶηρκὶπάπ685 δπα ἔδγ συ 

ἴσου ἐπ σγοδὶ οοῃρτγοβαίίοῃ. 
ἹΨΤΉοα 6'9ο, Ο δεῆονβδῃ, νῖϊῦ ποὶ νι! Π}ο]4 ἔγομαι πιὸ ὑῃγ οοιηρδβϑίοῃ, 
ΤῊΝ Κιπάμποββ δηα ἰδ [δι  ἰ.] 685 τπ}}} ΚΘΟΡ πα 88ία ἴοσγονοσ. 

8114, Τοδονδῖ (86 Οπς ϑουζοθ οὗ Ρβδοθ δηά ϑίγοηρσίδ, ΡΒ. 62 

Ῥβ. 62 ἸΌηΪν ναὶΐ ἰπ 5:16 σα ὑροὴ Φοβονδὰ,ῖ 
Ο πν 8οὺυ],7 ἴοσ ἔγοτι ἢ]πὶ 18 ΠΙΥ ὮΟΡΘ6. 

Ξ2ῆΠπε ΟἿΪγν 15 ΤΥ ΓΟΟΚ δηά τὰν βαϊ ναίίοῃ, 
Μῦν δὴ ἰονογ; [ 858}4}} ἤονογ Ὀ6 τηονβά.ξ 
ὅῆσον ἰοηρ ψ1}] γα ἐπγοαῖθῃ ἃ ᾿8} ἢ 
Ὗς 8}|4}} ΡῈ δἰαίπ, 41} οὗ γου,5 
11Κὸ Α ἰοϊϊοσίης ν.4}}, πὸ 4 θυϊσίηρς ἔδησο ἴ 
ΦΤΉΘΥ ΟὨΪγν σοηϑυ]ῖ ἰο ἐμγυβὶ πλα οὐ ἔγοσῃ τὴν" αἰ ΚΗ. 
ΤὮΘΥ ἰδῖκ ρῥἰθαϑαγοῦ ΟὨΪΥ ἰπ ἴδ] ϑο μῃοοάϑ; 
ΤοΥν 1685 νι {μοῖγο ταουϊῃ, Ὀυΐ ᾿ΠνΔΓΟΪΥ οἰΓ86. 

τ ἔ ἘΠΙ518 οὗ [86 ΜΒ853. δηὰ ἴμ6 δυε. τοδα οἷζ Οσοὰ. 
.. ὅμε5 ἰλοι λαδὶ ἀμρ οὐδ [0Υ πιδΘΊι ΤῺὨθ ἰοχὶ ἰβ ἀουθίέυϊ δηά πο τος ΟὈΒΟΌΓΟ. 

Ῥοσῖνιψα ἐμ] ΒΕ Ιταϊβὺ δα ἴῃ τηϊπαὰ δυο Ῥβϑϑαβθθ 88 Ηοβ. 68, 76γ. 75. 5. δπὰ 1 8δη). 163, 
ὙΠ ἦα δηοίμου οὔβουγθ ρδβδβᾶρθὸ. Ῥοββιδὶν ἰῇ ἰδ6 οτἰσί δὶ {6 ἐβουσμὲ 5 ἰῃδὶ ἐπα 

ρααϊαύνι, ποις Ὠἰπηβοὶί δ8 ἃ αἰ Ὁ ἴἤο Φϑθονδὰ ταῖδϑσ ἴδῃ Ὅ86 ὑδυ8] βδογίβοίαὶ οἥδγίηρ. Τὶ 11π9 
κα 1886 υϑυ8] πυταῦογ οἵ θοῦ ΒΘ. γον δὲ! ἴῃ [818 ομδρίοτγ, δὰ ἰΐ ἰ8 νοῦν ργοῦθΌϊο ἐμαὺ ἰὺ 8 8 

βογὶ αὶ κίοββ δβα ἀϑὰ Όν δοσῃβ οὔθ Ψ}Ο δὰ ἴῃ πιϊπὰ οἰΐμοσ ἃ ΘΟΡῪ οὗ ῃ9 Ὀοοκ οἱ Φογϑυλίδῃ οὐ οὗ Μίςδῃ. 
πα403 ΑὮ δοδο οὗ ΨΖογ. 3151:-. 
114 Τμὸ αἰάδοιϊο οἰθτηθηῦ ἱπ 018 Ὁ6. 18 ὑτοταϊμθηῦ. [18 Ὀγϑοῦϊοδὶ πὰ τοσαὶ ρυτροδθ ἰδ 

ονάθηῖῦ. [0 8. Ῥοββὶ οἷο ἐδαὺ "-125 ογηδοαν ἰἢ6 τοἤρϑοϊίομβ οὗ 8 ἰδίοσ 6. 88 ᾿ἰυγαῖοδὶ οἰθσηθηΐῖ 
δηὰ τ7ὉηΠ6 βοπογδὶ δἰτοδρῆογθ οἵ {πε ἢ8. βυσροδβῦ ὑμθ Οἷς, Ῥοτγίοα 88 1ζϊ8 ἀδῖθ. Ῥοδαὶἷν ὑπ6 ο 
Ὡυοΐθυβ, 1-8, ΘΟΙ.65 ἔτοσῃ 86 σηΐϊά 16 οὗ (η:6 Ῥογείδῃ ροσίοα. ὙΤδδ Ῥδ. 18 ὑθου δν ἱπ ὑπ 118 τοϊγαίῃ 
βίδηδϑ δὺ {8 Ὀορκί πίῃς οὗ ἴῃ6 δτδβῦ δῃὰ βοοομπὰ βίβησβϑθ. [Ἃὑ οὐ οαϊθα ὑῆθ ρϑ8.} γῖδι᾽ 5 τὰ 6: αοὰ 
ἐδ [86 τοίυρθ οὗ 84}} ννῆο ὑτυδῦ δίτω. ϑείαλ, αὖ {86 ϑῃὰ οἵ 4 δῃὰ 8, μόμριῖ ὅν [86 6πὰ οἵ ἐμ πγβὺ δὰ 
ΒΘΟΟμα Ββίδῃζϑβ. Τρὶο 15. ἃ δίτουῃρ βηὰ οὐ ίηαὶ Ρδ. [[ιἰ88 ταϑαϊ δέΐου ἴῃ ψΕὶοᾺ 189 Ὁ 
10 Εἰσηθοῖέ (Ο πῖν βουὴ. 

γν 621 Α βογὶο 88 οἤδβηροα ἰδ οτἱσίηδὶ Το ῦναν ἴο Εἰολῖπι. 
Ὑ621 808, ΗδθΌ., πὶν δοιιὶ ιραϊίείν α ἐδοναλ. 
χΘΩΣ ΗδΘΌ. δά 5 στδαΐϊυ, Ὀυὺ ἐῦ 8 ἰδ ῆοε ἴῃ [;}6 ᾿6ΓΆΪ16Ϊ ἴῃ Κ. 
γν 6252 Εν! ἀΘΏΌΥ Ὦθγο ἴλθ ὑβϑδ πηϊδῦ δ άγθθθοθ ἰδ ἔοθθ Ἡ1]6 Ἀ6 Ὠτηϑοῖέ ἐδ ἐλο πιαπ, 
4623 ΒΓ ΏΟΠν οοτταοϊίης ἴ89 ΗΘΌ. 
2624 Ξὅο Οἷς. Ηοῦ., λέ. 
0624 δὅο ΟΚ. βῃα 8... 
9624 ὅο Οἷκ., ἜΓι, μὰ Τάς. 
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ΦΕΒΟΝΑΗ ΤΗΕ ΟΝῈ ΒΟΌΒΟΕΝ ΟΕ ΒΤΒΕΝΟΤΗ 

ἔΟὨΪΥ νναὶὶ 'π 51:16 ησὸ ὉΡΟῚ Φεβονδὰ, 
Ο πὰν 5ουϊ, ἴογ ἔγοτῃ Εἰμὶ 18 Ων ΒΟΡΘ. 
ες ΟἿΪΥ 18 ΠΥ τοοῖς δηα τὴν βαϊ ναιϊοῃ, 
Μν μἷρῃ ἴοτοῦ; 1 5}8}} πδνοσ 6 τηονϑά. 
ΤΎΝΒ δε ονδ 18 τὴν βαἰνδιοη δηα τὴν ζίογυ, 
Το τοοκί οὗ τν βισοηρίμε ἀπά τὴν γείυζοε 15 δοθονδῃ. 
ὅΤτιιϑὶ Πἴτὰ δἱ 8}} ἔλπι68, Ο ρβορίο, 
Ῥουγ ουἭξ γουγ Ποαγὶ Ὀοΐογα ῃἱπὶ; 
δοβονϑῇ 18 ἃ σεΐυξο ἴοσ 08. 

ΟἿΪΥ 8 Ὀγθδίῃ 15 ταϑηκίηα; ἃ ἰδ ϑοῃοοά ἰἢς 8Βοῃ8 οὗ πιϑῃ; 
ΒΘ {ΠῸῪ 50 ὕρΡ οὐ ἐπα Ὀδίδησεβ, {πὸ Ὺ δὰ ἰοροῖμον ἰσῃϊοσ ἰ8δη ἃ Ὀγοαῖδ. 

ἸσΤχυϑὲ ποῖ ἴῃ Ορργοϑϑίοη, δηά δὲ ποὶ Ὀ] πα θα Ὁ. το ΌΕΓΥ; 
Τἴ το 65 ἴπογθϑϑο, βοῖ μοὶ γοῦν μβοαγὶ μογθοῃ. 

πόποο αι Φομονδὴ ϑροόΐίοϑῃ, ἔνισα πᾶν 1 ποαγά {818 
Τηδὶ 86 τσ ΐ 15 δοῃονδ᾽ 8; ̓ Ξ Πππο, Ο Τρογά, {δ6 ἰον!η Κι 655, 

Ἐὸγ ἔδου 1ἰ 18 ἰΒδὶ γτοημάἀθγοϑὶ ἴο θυ ΟΥῪ τϑ8η ϑοςοσαάϊης ἴο ἷ8 ἀδβογί. 

8115. Τοδονδᾶ ἰπ6 ΚΟΟρΟΣ οὗ Ηἰ5 Ῥϑορῖθ, Ρβ. 12] 

Ῥβ. 1211 1 ὉΡ ταϊης ουεβϑὶ υπΐο ὑμῈ πηουηΐδιηβι ἔσομαι τ βθῆςα σοϊηθῖῃ ΤΥ 
Βορ! 

ΞΜ Βοῖρ οοπιοὶἢ ἔγουῃι Φθβονδῃ, ν ο πιδάς ἤοᾶνϑῃ δηά βδγίἢ. 

5 ν|}} ποὶ βυβῖενγ ὑμυ] ἔἰοοὶ ἴο Ὀ6 τηονβϑὰ; Βα ψ8ο Κοορεῖβ ἴμθ6 ὙΠΙ ποὶ 
5] ΟΠ 6Γ: 

4Β68ο]ά, ἢθ ψ8ο Κϑορεὶῃ [5γϑϑὶ νυ} }} ποῖ ΠΟΥ 5] σα ΠΟΥ ΠΟΓ 5[66ρ 

3 Βονδὴ ἰ8 ὑν Κϑορογ: Φεμονδὴ 15 ἐπ γ 5846 προ ἐδν τσὶ Βαπά: 
616 βυη 588} ποὶ βυῖΐα ἰἢθ6 ὈγῪ ἄδν, πος {86 πιοοῃῖῦ Ὀγ πἰσλὶ! 

ἸΖοΒβονδὴ ψ}}} Κοαρ [66 ἔγοχωῃ 4}1 ον]; 6 ψ}}} ὑσεβεγνα ἴδ ν "Ἰΐς; 
8) ἐονδῇ Μ}}} συιδγα ἴῃ σοϊηρ ουὖἱ ἀπά ἀπηγ οοταϊης ἴῃ ἴογονθσῖηοσο [9 

4625 Ῥοδδῖὶθϊν τὸ βῃουϊὰ βἀἀ, ψὶ 1, ργεαςὶψ. 
6256 (οτγίδίη ϑοβοίδγα τοσαγαὰ ἐμἰ8 νβ. 88 ϑοοοπάδτσν. 
(6217 Οτ, νι ίτ οὔο ΗδθΌ. Μῆ3., πιν τοοῖκ. 
κε621] ΟἷἸκ. βηὰ ὅνυτσ., τὰ μον. 
86210 8ο θνο Ηοῦ. ΜΒ55. Ηδ0., δεοοτιδ πιοί ναΐτι. 
62:1 ΤΙ ῥϑουϊίαν ἔοστα οὗ ἰηϊγοαυοίίοη ἰ6 ἰπἰδηἀ δα 

ΨΙΟὮ ἴο ον. ΟἿ. Ατροδϑ᾽ β ἰἰσγοάμποίονν ἔοτυλυΐϊα ἰὰ Ασα. ᾽ 
8118 ΤῊ οχαυϊδὶςα [0010 ἐμὶν 8 ΟὯ6 οὗ [Π6 0886. οὗ δδοθηίβ δῃὰ ἱβ ἃ βσπιραδῖοα ἰο 232. 1ι 

ΒΡΡΒΓΘΏΌΙν ΘΟΙΏ6Β ἴγοη 8 Ρογίοα οἵ σοτηραγϑαῖϊνο συϊοῦ. Το Οἷκ. ροτγιοα ἔιγηϊβῆθβ ἃ δα ϑίδοίουν 
Ὀδοκστουηὰ. [Κὸ ἐπ νογὰ οὗ 7688 'ὰ Με. 655. ., 1΄η15 ρ08. δη5 8 σηθδβαχο οἵ οοπχίοτί ἔον 41} ον θα 
ἄονῃ Ὦν ἴδδισ οἵ δΠ)]οιΐοη. Ἰκῖηδ}}ν ἰῦ 88 8 ῬΡΘΓΒΟΏΆΔΙ 08., Ὀυΐ 4 ἰηαϊοαῦδα δῇ ἰΐ τ᾽ 88 αἰγοοιθα 

ἴο τϑμάοσ ΙΉΟΙΘ ἱσαρσζοδϑῖνο ἴδ βιαιδιαοηΐ 

ἴο 
186 πδίο 835 Μ6}}. [15 αἰόπσῖν δἰ τὰ Ροϊηίβ ἴο 8 ροδβύ-οχὶ]ὶο Ῥοτιοα. ΤῊΘ ΤΥΒΗΗΝ ῬΔΙΓΔ 6 8 πὶ 
ἷβ ϑδίδὶγ. κο. ΑΡρρδγϑηῦν ἰῦ 85 βυης Δ ΡΒΟΏΔΙν. 88. 1. 5 τοῦθ ομδη ὉΝν ἰδ6 ἰοδβᾶοσ οἵ ἰδ 
Ῥθορὶθ 8ῃαὰ 8-8 Ὦγ {86 ὁδοτυδ. 

᾿ς 1211 Α τοϑιρἰπίβοθμοα οὗ [86 ἄδνβ θη 716 ΒΟΥ ΔῊ τνδ5 ψοτβϊρρϑα οἱ ἴμο δεϊχ 5. ΤΌΘ ταουὰ- 
ἰδ ὶῃβ 'π [06 Ῥ88] τΐδϑ᾽ Β ταϊπμα ΓΘ ἃ ῬΡΤΘΒΟΥ [ὴ86 δυσωθοὶδ οὗ ὑπα6 τνοτὶὰ οἵ πϑίυγο. " 

Κ1211: ἸΡοθβὶ ᾽ν (5 ᾿ἰπθ 18 ἴο ὍΘ ταϑδα 88 ἃ αιοβίϊου, ϑὅλαὶ 4 ΜΡ πιΐπδ δμ68 ἰο ἰδ6 πιο πίαϊπδ ἢ 
ἴὍο ΨΒΙΟΘ. [86 Θμδυνοσ, δῆο, ὦ 5 Ἰωοτὰ οἵ αἱϊ ἐγεαξίονι, ἰ8 ἰτηρ!ἰοα. 

112182 Ῥοδδϑῖθὶν [Π6 οτγἰχίηδὶ τοδαὰ ν δηὰ ἴω (86 ποχὶ ᾿ἰπὸ πι6. 
τῷ 1216 Α(ἷς. Δηα 1,50., τοῦ! κεαρ ἰΐεε. 
5]1216 Α 'δυτγνῖνα! οἵ {86 ψ] 6-βργεδα ῥγίτηϊ ἶνο Ὀοϊϊε ἐμδὺ [89 ᾿ἰαμὺ οὗ 9 τρόοοῦ νγᾶβ Βδγιγίι. 
91218 1.., ἤγοηι ἰδὶδ ἰἴπι6 7ογίδ, απιὰ οΥδοόγπιονα. 
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Ἡυτηϊ- 
ἐν δυὰ 
ἔσυδὶ 

Ὠλάδο- 
ἐϊο τὸ 
ἐταὶῃ 

ΤΗΕ ΑΞΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΖΦΕΗΟΥΑΗ  ΡΒΟΤΕΟΤΙΟΝ 

8116. Οορδάοσποο ἐπ 7ἐπόονδ 8 Εογρὶνίηρ ἴον, ΡΒ. 130 

Ῥ. 130 ἸΟυὶϊ οὗ ὑμε ἀορί!β μβανο 1 ογἱοά ἴο ἱπθο, Ο δοβονδῆ; ἤθβδυρ τῶν 
νοῖςο, 

Ο Τρτά, Ἰοὲ ἐμῖηθ δἂγ θὲ αἰϊεπενα ἴο {π6 βουπμά οὗ τ 5ΒῸΡΡ Ιοα 018. 
16 ἴβου 5βουϊἀ8ὲ τιδγὶς ἰπἰαυϊῖοθ, Ο Φοβονδῃ,α το οου]ὰ βἰδηά ὃ 
4Βυιὲὶ ἔμογὰ 18 ἰογρίνθηθβθα τὰ ἴἰμοο, ἐμαὶ ἴμουὺ πιανγοβὶ θ6 γονοσγοαά." 

Ὕ νιαὶΐ ἴον δοβονδῃ, 1 ναἱὶϊ, δῃ ἃ ἴῃ ἢἷ8 ψογὰ ἀ4ο 1 Πορδ. 
Νν βοὺ] μψαϊϊοϊι ἴον ἴμ6 1ογὰ τρογο ἔμβῃ ὑῃ6 ψδισμτηθη σαῖοὶὶ ἴοσ {86 

ΤΊΟΓΏΪηΚ.Ὁ 
Τκ εἰ 5γαϑὶ ναὶϊῖ ἴον Φεβονβδῇ, ἴον να Εἰπλ" 18 ον ρ ἸΠΠ658 δηα Ρ]επίθοιϑ 

τοἀοιηρίίοῃ,ῇ 
ΒΑμπά ἢ 1ἰ 15 γο Μ1}} τοάδθομι [5γ86] ἔγομι 81} 115 1πῖαυ 168. 

ξ 117. ΟΒΠάΙκο Τταδὲ ἐπ Τοδονδῖ, ΡΒ. 131 

Ῥμρ. 1321 ἸΨοβονδῆ, τὰν Ὠραγὶ 15 ποῖ ἢδιι ἢ, ΠΟΙ ΤΪΠ6 ΟΥ̓68 οί, ΚΤ ὶ 
Απά 1 ἀο ποὶ πιο α]οπ τ ἢ στοδῖ ταδίζογβ, οὐ τὶ τη ρποο νψοηάογία] ἔουῦ τη 6. 
ΞΘΌΓΟΙΥ 1 Πᾶνα 8.}6α δηὰ αυἱοϊοα τὴν 80] ᾿κὸ ἃ νοδποὰ οἰ] α,» 
Α5 8 ψοδηρα ἽἢἹ]ά γοϑίοϊ οὐ 118 τηοῖῃοσ, 80 15 ΠῈΥ 800] τ πὶ τη 6. 

1 εἱ 193γ86] ἢορα 'π Φοβονδὴ ἴγοσα ἰιἷἰβ εἴπας ἰοσὶ ἃ δ 4 ἰογονοστήοσγα. 

8116 Τπ ἐδὶ8 ροτόγίιυ! {00|}6 Ρ6. (Π6 ποῖοβ οἵ μοι του δηὰ ἰγυδὺ τηΐησὶο, Ὀαΐ {πο Ἰατίον ἐσ ασαρ ἢ 8. 
Τυδτι βαν8 τἰσηιίν, “10 σὴ 8 γ86 8} |0 8. ρϑηϊθης αὶ ὑ5}πλ.᾿ [0 85, ἴογ οὐνίουβ ΓΟΒΒΟΏΒ, 
οοουρίοα 8. ῥῬγοταϊηθηῦ υἶδοθ ἱπ [86 ἰδίοτν οἱ (86 σδυτοῃ. [8 ἄνο-6δῦ συθαϑυγθ Θχρύθαθοδ γἡγ6}]} ἰἰ8 
ΠΕΡ ΒΙΒΏΠΡΕ; Βίηοθ ἰῦ ἰἴ8 αὐυοϊδὰ ἰῃὰ 11 Οἢγ. 629. 40 Σὺ ἰβ ὑγσοῦδοϊν ἴο Ὀθ ἀδιθα οαγὶν ἰὰ μο ΟκΚ. 
ρΡογποά. 

Ρ1390: Ἡοῦ. δβάἀδ ζογά. 1ὲὶ Ὀοϊοησα ταῖδμοῦ τι τϊὰ 1[ὴ6 ποχὶ Ἰἰηθ. 
41302 Αχδβίῃ 180 ΗθΌ. 88 ζογα. Μϑην ΜΒ88. σοδὰ, βονονοῦ, «ζ7αΐν, ελουαΐ, ἱπαϊοαιίης ἐμαὶ 

{6 ἀυρὶσαίίοι ἰ8β ἀυδ ἴο Βογῖαὶ ὀχρβῃδβδίοῃ. . 
τ: Οε σὰ Βείμαβ τοοοιδίγυοσιίληρσ ἴῃ6 ἰαχὶ τἰιὰ ὑπο αἰὰ οἱ σοτίδι Οἷς. Μ58., δυγτ., δὰ 

ΤὨοδοά. 8ὸ 88 ἴο τοϑδὰ ἐλαὲ ἐὰν ἰαὶιο πιαν δε τεσετεά. 
4130) Α ποσί 85 ὈΥ͂ πχΐϊδίαικο οοηζιθοα (5 δηὰ πο [οἰ ον ίης πὸ δο ὑἐμαὺ ἰὼ 89 Ηοῦ. 19 

ῬὮΏΓΑΒα τὴν δομὶ τραϊ οὶ, ἰΒ ἰαϊτοάυοοα μοτὸ δπὰ ὑμθ νοῦ ἰβ8 ᾿δοκίης ἱὰ [86 ποχῦ Ἰἷπθ. 
ε13024 Α δογὶο 8Β85 τορϑδαίβα 70γ ἰλ6 πιογπῖπο ἰπῃ ἴδ6 ΗοὉ. 
6130] Α βογίρο 885 ὀχρδη δοά (9 νβ. Ὁν δα ἀϊης ιοὐἱλ υελονυαΐ. 
γΥ 1807 ΤΏΘ ιυἱδδ λίπι 18 τορϑαϊθα ἴῃ [86 ΗΘΌὉ. 
Ε117 ΤῊΪ8 Ὀδαυῦ λα! Ρ8. οτ κί δ!ν ἀοβοσι θὰ αὶ ἀθϑρ ρδγβοηδὶ δχρϑγίθβηοο. Τὴ οοποϊυαϊης 

νβ. 85 δα δὰ ἴο δάὐδρὺ ἱΐ ἰο υϑα Ὁν 1ὴ6 δοτητληἰϊΐν. ὅϑουϊ 1ῃ. ὑδ18 08. γργοϑθηίϑ ἴῃ6 ρῃνδίοαὶ 088- 
Βίοηδ, (06 τηδίοσγὶ δὶ ΤΣ ἀρεῖ νγα 86168}} χηοϊνοϑ, νν ϊσ αν Ὀγουσῆῦ Ὁπμοσ σοῃΐγοὶ 8ῃ ΒΕΠΙοᾧ, Όν 
186 08. ΒἰαΒοσ δ], Βρϊ τ 8] οχο. ΤὨτγουκἢ 580 Ἰ6Ὸ Β6 Βα8 ϑιγδγζοα 'ῃο 8 βίδίθ οὗ ρ6800 ἴῃ 
ΨὙὨϊοΝ ἢ6 18 οοπίδηϊ ἴο ἰοδνθ 8}} (6 αυσδιίοηβ ἰμδδι ανὸ Ὀ84ΠΠοα τη ἴο 15 αἰνὶπο ΕΔίδοτῦ. 

ν 1311 Ἰ,ονν ονοϑ ἡ γο σΟΠΒΙΒΩΟΥ υδοὰ 85 ἃ, σοῃηογοῖθ αἰ ῥηὰ ἴοῦ διτοζβῆοθ δῃὰ ὑγίάβ. 
Χ1311: Τὰϊ., τοαὶὰ αδοιΐξ ἵπ, ἱ. 6.,ὄ ἰλνοβιϊβαῦβ, τηϑά ἀ]6 νὰ. 
Υ1311 ΤΏΘ τρρεεῖος οὗ τψνοδηϑα οἰ] τᾶν Ὀ6 ἀυθ ο 8. Βοτί δα] οτοσ. ΤῊ ἤσυτο ἰδ οἶθδγ: 

ΟΥ̓ΘΏ 88 ἃ τυϑδηθα οὨ]α [168 ΘΟ ΗΥ Οἱ ἐΐ8 τπλοῦμοτ᾽ Β Ὀγοαϑῦ, χἱῦ ἢ ἢῸ δηχίοιν δοποθγηΐηρ ἐ[8 πουτΊ8ἢ- 
ταθῃῖ, 80 δὐ ἰαϑὺ (06 ρϑ6] ϊδὺ 8α ἰοαγηθα ἴο ἰγιυδὺ ἱτηρὶὶοὶον ἴῃ δοδονδ, δβδϑυγοα οἱ 18 οδΓθ. 
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8118. Ἑαϊϊ Τεὶυσρηδηΐξ ονοὸσ Εθασ δῃὰ Ὠοιδὲ, Η8Ὁ. ὃ 

ΗΔ». 8 Ἴ αν βοατά, Ο Φοβονδᾷ, δ ν ἔδπις," 
1 δνα βοθη," Ο 7εβονβδῇ, ἐν σόῦκ; 
Τη ἴῃς πιϊάβὲ οὗ {Π6 γϑδσβ ἀθοΐδγο 1ἴἴ, 
Τὴ {86 πκάϑὲ οὗ {86 γϑΆγ8 δα 1 ΚηονΤΙ, 
Τῃ σταῖ ΣΟΙ ΘΟ Ρ ΠΥ ΤΔΘΓΟΥ. 

δ(οὐ οοπλοὶῃ ἔσομι ΤΌΤΔΗ, 
Αμά ἰδὲ Ηοὶν πε ἔγομι 8 τηουηἰδὶη-ἰΔ πὰ οὗ ῬΑγδῃ. 
Η! 5 γἴοσυ οονογοῖῃ ἱπ6 ἤθδνθῃβ, 
Απά 158 3ϑρ[οπάοσ Β]] 6. ἴ86 οδγίῃ. 
ΦΒεοίογε Εἷτῃ 1ἰ 15 {ἰκὸ {86 Πρ ΐ, 
Ἐδυ5 ὃς δαί δἱ ἢ 8 8:46,Ὁ 
Αμπάὰ ἴπογὰ 1 {86 ΒΙάϊηρ οὗ ἢἷ5 ῬΟΥΤΟΓ. 
δβοίογε μἷπὶ Ῥοβ ]θηςοῖ δἰ Κοί. 
Αἴϊες μἷὶπι Ρίαριο [ΟΠ] νεῖ .5 

Ἧς βἰδηάοίῃ, δηἀ ἴθ ϑδσγὶ ἰγοι οί, 
Ης Ἰοοϊκοίμ, δῃά τμδ πδιϊοηϑέ τηοὶΐ αυναν, ἢ 
Απά {δ τιουπίδϊπ5 οὗ οΪ4 δγὲ βοδίϊεσεα, 
ΤῊΘ ονουϊαϑιϊης 8115 θοὸν ἀονη. 
ΤΉ686 6 ἢἷ5 γα γ5 ἴσοι οἵ οἱ. 

ὙΤΒο’ ἰοηἰβ οὗ (υβῆδη δὲ δι ῃιοα, 
ΤΏ ουγίδ᾽η5 οὗ ΜΙαάϊδηϊ ἰγοπλ ]6. 

ξ118 ΤῊΪ ἴθ οὔθ οὗ ἴΠ6 τηοσῦ ρονοσίωϊ Ὠντηηϑ οἵ ἰῃ9 ΟΟ. [1 ΒΔ5 δ͵80 δι γα στο ἴῃ ἴσϑη8- 
Ἰαϊδου ὑμ8ῃ οἶμοσ. Τδθ ΥΒ8. ὑγεβηῦ δ σοῃίυβίῃρ νϑγιοὺν οὗ νδείβηῦ σοϑαϊηρθ. ΤῈ ὕβθηδο ἰῇ 
186 ΗΘΌ. 6|860 ἰγϑαυθηῦν ΟμΔΏζο8 80 ἰμιδῦ ἰΐ '8 ποῦ Θγον οἰθαγ τ βοῖμοῦ (86 Ροϑῦ 18 ΡῬογίγανίης ἃ 
Ῥαϑὺ οὐ ρῥιοδοῃῦ δχρογίθῆοα. Οπ ἰδ τ βοΐ {86 οοηϊοχὺ ἔβνοῦβ {89 ργεθϑοῃῦ ὕθῃϑθϑθ. Τὴ ροοῦ 
1᾽8ὸ5 [86] οἵ Ὀι., 11 86τ., [8., ΜΙς., δῃὰ 26γσ. Ηδθ ονϊάθθον 88 1ῃ τηϊηα ΘΑ 6 Γ ΟΥΒ6Β, δυο ἢ 
88 ἰδ8ὲ τοοογαϑά ἰῃ Ψυάρ. ὅδ, θη ζϑθονδὰ τνδ8 Ὀοϊονοα ὕο αν σογὴο ἔγοτῃ ἢἰ8 βδδογϑοὰ τηουῃίδίη 
ἐπ 1πΠ6 Ατγδοϊδη Ἡ ΘΓ 655 βουϊποδδὶ οὗ Ῥαβιοβιϊηθ ἰὸ ἀθὶ νος Ὠ18 ῬΘΌΡΙΟ, 1 15. ονἰἀοηῖ, Βονόνεογ, 
δῖ ἃ Ἰδίος. δὰ θνδ βγθδίδγ οὐἹβὶ8 18 οἢ 186 ροοὶ᾽ δ τηϑηΐδὶ βογίξοη. δ Οἢ Ὀδθδαροδ 88 12: βηὰ [Ποὲῦ 
τοοδὲ ρογίθοι οουπίογραγῦ ἰὼ [δ ΘΕΓΙΘΓ ῬΘΓΒΘΟυ [105 δηα νἱοίογί68 οἵ [86 δοοα Ἢ 6Γ8, δἰἰμουσἢ 
ἐὴο ἢ κεθες ΓΔΆΝ ΟΟΠ16 ἔγογα 8 δα σ δου δηα ἰοϑθοσ ογὶδὶδβ. [Ὁ 88 ὈγοῦβΪν σίνοι ὑπ {1{16, Τε Ῥγαψεν 
“[ αδακκυκ ἰλε Ῥτορλεοὶ, δηὰ δρροπάοα ἴο {89 Ἡτὶ ὑἰηρβ οὗ ἰδδὺ ὑγϑ-θχίϊο ργορβοῦ Ὀθοβδυδθ δθ 88 
[δ Βτγαῦ ἴο ργοϑοηῦ (86 Ῥσοῦίοσα οἵ ἀουδῦ δῃὰ ὑδ9 δβοϊοῃ οὗ ἔα (ἢ, 21-4, 1 ἢ Δγθ σθαῦγαὶ ἐπ [86 09. 
ΤΏο τοϑὶ οὗ ἐδὸ βυροσγβοσιρίίου, τ δἰ οἢ τᾶν ὈῸ6 ἰγϑδηδίαὐθαὰ ἢ (86 αἰὰ οὗ {89 Εἷκ., Οπ ἐλ6 εἰσί προὰ 
ὑπείτιιπιεπῖς, δὰ ἰδθ ροβιβοτρῦ, ΤῸ ἐλδ πιμδίοαὶ αἰτεοίον. Οὐ ἐλ δἰγὶπροά ἱἐπδίσωπιεπῖδ, μα ϊοδῖθ Ἐβαὶ 
ἰῦ νγ8 ἰῃογργείθα 85 8 οοἸϑοῖλνθ ῃ8. δη Μγ88 υϑοὰ διὰ ὑγοῦδθὶν οτἰσίμα!ν πτὶυΐθα ἔοσ υδ6 ἰπ 6 
ΔΙ] Βογνιςθ. 

582 Τὰῶὴι,, τεροτί οΥ) (διδε. ᾿ 
231 ΒΙ ΒΟΥ σοττοοϊίης ἐμ ΗδΌ., 886 ἐ86 οοπίοχε τοαυΐτοα.Ό ΤΏΘ ϑοσῖθθ 885 δθγθ σηϊδίβκοι 

189 πογὰ δὲ6 ἴογ ὑ88 νϑσν δἰ λῖϊαγ ΗδΌ. πογὰ τηϑϑηίηρ 7δαν. 
584 Ἡονϊδίπα τι αγὰ (Ηαὃ., 26) 186 δοττυρί διὰ ἱπαροβαί]θ ΗϑΌ. 
ο8ι Τμὶδ ᾿πθ 8 γοῦν ἀουδιίι!. Τῆ ΥΝΒ85. ἀἰετ. Οἷκ., ἂς πιακαίδ, |10., »ιμίαίλ. ᾿ 

ἩΑΣ ΝΙΝ 1Δ1., ἥαπιδ. 11 ἰδ ἃ ροϑέϊο ἀραϊχιιδίζου οὗ 186 ρίδσυθ τυ ϑἱοἢ βργοδὰ {1 ἃ βδζηϑθ, οοῃϑυσοίης 
118 νἱοὐΐπλε. 

93} Τ ϊϊ., ροοίῃ 7Τονίδ αἱ ᾿ὲδ 7εεί, 
1839 ἘΠ] νης ἰμ6 ΟἹΚ. απὰ οοηίοχὶ ἱπ ἐγαπδδιϊης {86 ΗΘΌ. νν , : 

ἂ Ὁ ὍΓ᾽ ΌΒΕΙΟΙ Ῥυδχα ἱκ τίη ἰπ οι ϊης 80 88 ἰο τοϑὰ γοολϑ; ἴος (85 ἱβ τβοσθ οοῃβίβίθεῦ ντἢ 
6 οοηΐοχί. 

5896 50 Οἷς. δυρρογίοα ὃν οοπίοχί. ΚΥΡῚ 
ι89 1.10., (δδ τοαγϑ οἵ ἰο δἶπι. Μβϑὴν δοπχιηθηΐδίοσβ τορασαὰ ὑπ ϊ5 1129 88 δοοοπάδσν. ΤῈθ 

ἍὙΒ5. ἀἰθδον τἱάοϊν. 
31 Οοιτοοίΐϊηᾳς ἴδο ΗΘΌ. πῖτἢ ἐμ6 αἱὰ οὗ [ῃ9 οοπίοχὶ. Α βοῦῖρο μδὰ βα θὰ 7 δαιο. 
Κ8Τ ΤγΤ,ι,, ἰαπὰ ο7 Μιαίαπ. ΤᾺ ᾽6 [δ9 ροοῖΐο νὰν οἵ ῬΙσθσίηα ἐς οἴἶοροί οἵ ζοονδ 8 δάνβῃοθ 

του ἐδ Αταῦίδη τί] ἀσσιιθθθ μα τὸ ἀνα ἐμα Ουδηΐίοδ δπὰ Μὶ θ8. 
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ΕΠ͵οος 
ὭΡΟΣ 
δἰ, 
ἑἐαϊτα] 
δοσνδηΐῦ 

ΤΗΕ ΑΘΘΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ΦΕΗΟΨΑΗ᾿ 5 ΡΒΕΟΤΕΟΤΙΟΝ 

δΑσὶ ὑμου! σσοῖμ, Ο Φεβονδῇ, σιϊὰ 86 τηουπίδὶπ53- 
15 1 1]πὸ ΒΏΡΟΓ δραϊηϑὶ 86 ΓΊΝΘΙΒ, 
Οε ἰμῖπο ἱμαϊρσηδίϊοη αραϊπϑὶ 16 568, 
Τμδὶ ἰμοι ἀοβὶ τ]46 ὕροὴ ἐὰν ΒΟΙΒΟ6Β, 
Τμδὶ μου πιουπίοβὶ ἐμ ν οἰαγοίβ οὗ νἱοἴογγ," 
9] δὶ ὑῃν θον βίδπάοιἢ ουἱἷ᾽πιυποονογεα, 
Τμδὲ ἢν αὐἷνογ 15 8116 69 τψιῖ 5 δι ἢν 

Του οἰοανοβϑὶ ῃ6 οαγῖ ἢ τ Ὴ ἰογγοηίβ, 
ΤῊ τηουπίδίη5 8566 ἴπ66 δηα υυυϊΐῃο,α 
Το ἰοιηροβὶ οὗ ναῖοσβ ϑυεοροίῃ ὮΥ, 
Το σγοδῖ ἄἀθορ υἱζογοὶ 119 νοΐςο, 
Τμο πεῖ Ποῖ ἢ ἃρ 115 μΔη45, 
ΤῊΝ 5υπῦ ϑἰδηά οί 51}}}} ἴῃ 15 ἀπο] πς, 
Ἐὸσγ ᾿ἰχὺ [Πα ἀγγονϑ 5ὸ ἔογὶ, 
Ἐὸγ Ὀγ ΐηο88, {86 σι! ἰϊογίης οὗ ΤΥ ΒΡΘΔΓ. 
Τῃ ταρο ἴπου βἰγιἀοϑὶ ονοσ 86 βοδσίῃ, 
Ιῃ στϑῖι ἰδου ἰγδιιρεβὶ ἰμ6 πδὶ]οη3. 

1 ΤΏΉου φοσϑὶ ἴοσί ἢ ἴο μοῖρ ΠΥ ΡῬθορΐο, 
ΤὨου δαἀνδηοοβί" ἰο ΒοΙρ ἐμὶπ6 δηοϊηϊοα ΟΠ 65. 
ΤΠου ογυϑμοϑὶ ἴπ6 Βοδα οὗ {με τὶοκεα," 
ΤΑΥΩς Ὀδγὸ πα ἰουπάεδιίοη ἴο {86 προῖς. 

ΦΤΉΏοιι ῥἰογοοϑὶ ἢ18 βοδα τι ΠΪ8 ΒΡΟΔΓ5, 
Α5 ὶ5 ομδιηρίοηϑ" βίοσιῃ ουἱ ἴο βοδίϊο π16, 
ΑΒ ἴΠδν γο]οΐοα ἰο ἀθνοὺγ ὑῃθ Ροοσ βϑεογοῖὶ νυ. 

5Γηοιι ἰγοδαϑϑδῖ ἴῃ 868 ἢ ἸὮν ΒΟΓΒ6Β, 
ὝΤΕΙςο 86 τσ νυν νγαΐοσβ ΓΟΔΓ. 

161 ἤδνο Ποϑγα, δηᾶ τὴν θοΟΟΥῪ σοι] οὶ, 
Μν [ρ5 ὅαο αυἷνοῦ δἰ ἴδε βουπά, 
Ἑλοϊΐζδη 685 οηϊογοῖῃ τὰν ΠΟ 68, 
Βοηθδῖῃ Π6 ΤΩ ἰο,5 ἰγοι 0 Ϊ6. 

188 5ο (Οἷς. 
τ 85 ὙΠῸ Ε. Α. Βυῖί (ΒΚ. ὁ Τιοοῖνο, ΤΊ, 155), οοττοοιςίης ἐδ ΗδΌ., νι ἰοῦ 888 τίσεγα (τοροϑ δα 

ἴῃ [ὴ6 ποχί 11η6), δὰ βιυϑυϊτι τς ἰδ 6 νοῦν βἰσαὶασ ΗΘΌ. ᾿νογὰ πιο αΐη8 ἀοτηδησοα Ὁν 8. 
5387. ε., τὴο οἰουάΒ. ὍΘ νϑγὺ ἐσαρ θα 85 θθϑὴ βιρρ δα ἴῃ ὑπ ὑγαηῃβιδίΐοῃ. 
ο839 Οοιτοοιϊϊης ὑδθ οογγυρῦ ΗδΌ. ΌΥν ἐδθ διὰ οἵ οογίδίη αἷς. ἰοχίβ ὑμαῦὺ δτὸ σϑίμον βίγοπαϊ νυ 

Βυρροτίϑα Ὁν ᾽Π6 σομίοχῷ. 
Ρ»39 ΤΏα δείαλ βΒυσσοδβῖβ ἰμδῦ Ὦθσο ἃ ΠΟῪ δβίδησθ "ορίηβ. 
ᾳ8:10 Ῥα, 7716 σοη Δ 105 8} Θδαἢο οὗ ἰδὶ5 νϑ., Ὀυΐ (6 νατί αἰ οὴβ δῖοὸ ἰοο νὶάὰδ ἴο Συδιιέν 18 ϑὸ ἰῃ 

τοοοπδβίγιιοιίίηκ ΤΑΟΊΟΒΙΥ (86 ργοβϑηῦ ἰοχί, δ8 ἀο ἤυδτα δηὰ Ναγά. 
τ 8311 ΤΌΘ ΗΘ. δα ϊὰβ πιοοη, Ὀαὺ ἰὐ ἰα ον θην 8 βου θα] χἰοββ ἀρραπαάρα Ὁν οὔθ Ἧἢο δά ἴῃ πιϊηὰ 

ΨοΒβῇ. 1013. 15. ογῦ 186 απὰ 8 Ἰδοϊκίηκς δπὰ ἴῃ ὑγοῃοση δὶ δι χ δὐ ἰ.6 6Θῃα οἵ [86 ᾿ἴηο 8 βίῃσιυϊαγ δα 
ἰὼ κϑυοῦ ἀοϑδ μοῦ δατοὸ ἢ (μδ΄ οἱ 86 ΗΘΌ. νοτγὰ ἔογ τωοοῃ. 

5312 ἈΡΡΙ Υἶμα 186 νοτὺ ᾿ρϊϊοὰ Ὁν ἐμ6 οοηΐοχῦ δηὰ τοαυΐϊγοα ἴο οσοτηρίθίθ [89 τηδΆϑυτγο. 
812 Το ΗἩϑθΌ. ἴπ (86 Ἰαϊίοσ ρϑγί οἱ [}6 νβ. 8 δ᾽ οϑὲ Ὠορϑ  ϑϑὶν σοσσυρί. ΤΏΘ ρον σοϑαϊης 

δ Ὀαδβοαὰ οἢ οογίδϊη Οἷς. Μ5Ξ. Ηδορ. δα 8 ομέ ο7 ἰδλε λοιιδα οἵ ἰδλε. 
αϑι. ὐνϊαΐησ {Π6 νϑ. 88 {86 τρίτο δηὰ ρδγ}} 16] 3πὶ ἀδσηδηὰ. ΤὮΘ τηθϑηΐϊηρς οὗ [86 Γδσγθ σψογὰ 

ἐγϑδηδὶ αἰθὰ σλαπηρίοτ ἰδ ἀοιδίξυϊ. 
νυν ΤῊΘ ρμοδίζΐοηῃ δβηὰ ἰηϊογρτοϊδίϊΐοῃ οὗ {8 νὰ. ὅγὸ ἀουρίξι!. βοιησ σοχητηθηΐδίουβ Ὁ]809 

ἦς δἰίογ 8 δηὰ οἴμοιβ δέθεγ 1". [ἢ δὴν οἂδο ὕπο ΗθΌ. νογὰ ὑγβῃδὶαἰθὰ ἀδαρ οἵ διειγρε ἰ8 Ὀθδὺ σοζασάοὰ 
ΔΔ ἃ νοῦ (80 Οἶκ.) δπὰ ὑγαηβδίβα 8.5 ἴῃ "8. 462. 

ν31.6 ΠΏ Ό ϑιηδηαΐης {Π6 ΗδΌ., 85 ἰδο Εἷκ. δρὰ οοπίοχὶ βυμσκοβίδ, δβο μ8. ἰΐ τϑϑδαβ, 11., δἰἊρϑ. 
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Βυϊ1 πι}} ναῖϊῖξ αὐἱοῖν ἴον ἴμ6 ἀἄδν οὗ ἴσο ]ο,Σ ΤΈο 
ἘὸΓ ὑπ6 ΔΡΡγόδοὶ οὗ 86 ρϑορὶς Ὑ8ο δἰΐδοκ υϑ; τ γε Β 

ἽΕῸΣ ἰπουσὶὶ ἐδα Ηρ ἴσος Ὀθαγοῖὶὶ πὸ ἔγυϊ,» 
Απά ἔδογὸ 6 πο νηἴδρο οὐ ἐπ ν]η 68, 
ΤὨουρὰ ὑμ6 οΟἷτνα Βαγνοϑὶ ἴδ, 
Απά {δες δ6]45 γιοθ]ά πο ἰοοά, 
ΤΒουρὰ {πὸ ἤοοῖ Ρ6 οὐ ομ ἔγομι ἐπα ἴο]ά, 
Αμπά ἰδογὸ θ6 πο δογά ἴῃ ἴδε 5815, 

ἸΒΥ6Ε 1 ν1}} οχυϊὶ ἴῃ δοβονβϑῇ, 
Ι1 ν}}} το)οῖσα πῃ ὑμ6 ἀαοά οὗ τὴν βαϊ ναί. 

ὍΤΉς Τ,ογὰ Φεμονδῇ ἰ8 τὰν βίγοησὶῃ ! 
Απὰ δα τῃρδκοίῃ τὰν ἔδοϊ {κὸ ἴμΠ6 Ὠἰπα8᾽, 
Αμα ν1}} τρδ κα τὴς ἴο δῖ ϊκ Οἢ τὰν ΕἰΖἢ ΡΪδοαβ ἃ 

τ 31:5 Μδῶν οοσησηθηίδίοσβ σου ΐθθ 80 88 ἰὸ γοϑδά, 7 πιοαπ ἐπ νίδιο ο7 ἰλ6 ἄαψ οἵ ἰτοιυιδῖα, Ὀὰὺ (89 ΒΒ. 
Βυρρογὶ {80 ΗθΌ. βπὰ ἰδ 18 βίγαρὶθγ ἰο τοζαγὰ [15 1106 88 σηδγκίῃρ [86 ἰγϑηῃδιζίοη ἔγοτα ἔθδσ ἴο ἔδει. 

γ81 80 Οἷς. ΗδΌ., δίοδδοπι, Ὀυὺ [818 ἱΒ ΔΡΡΑΣΘΩΏΝ ἀυθ ἰο Ββοσῖ δὶ σωϊδγοδάϊος οὗ οὔο ἰοίῖοσ. 
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ΠΙ. ἵΜΡΒΕΟΑΤΟΕΒΥ ΡΒΑΙΜΒ 

Ῥβ8. 8δὅ, ὅ8, 109, 129, 88, 187 

ΙΝ. ΡΕΤΙΤΙΟΝΡ ΕῸΒΞ ΥΙΝΟΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ 

59. 946, 471: 41, 67, 129, 86, 88, 1021.11, 5.27 1925 

Υ. ΡΒΑΥΕΒΒ ΕΟΒ ΖΕΗΟΥΑΗΒ ΕΟΒΟΙΨΕΝΕΞΘ ΑΝῸ ΒΑΥΟΒ 

Ῥεβ. 88, δ1, 85, 859, 90 



Πἰο Ζθα Όγ (Ὡοοσίο 

--- --α 



ΡΗΑΥΕΙΕΒ 

Ι 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΘΟ. ΕῸΒ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ΕΒΟΜ ΟΒΌΕΙ, ΒΕΜΟΒΒΕΙΕΘΞΘ 
ΕΟΕΞ 

Ῥβ5. ὅ, 6, 7, 10, 19, 18, 17, 49, 69, 811-58. 9.:32.. δ4, δδ, δ7:-4. 5, 64, 25, 48, 4018. 
(70), 71, 190, 140-144:: 

8119. Α Μοσηΐηρς ῬΓγαΥοσ ἴοσ Ουΐϊάδηςο, ΡΒ. ὅ 

Ῥβ. ὅ ἸΌϊνα δδγ ἴο τ ψοσάβ, Ο δεβονβδῇ, σοῃβ: 46 Γ ΤΥ ΤΌΣ ἢ 5;" 
10 ΠΙϑΐθῃ ἴο ΤΥ ΟΓΥ ἴογ ΠοΙ͂Ρ, ν Κη δῃηὰ τὴν σοῦ: 
Ἐὸργ ἴο ἴποϑ 1 ὑγδὰν ἢ [86 τηογπίηρ," ἴδοι, μοδγοϑὶ ΠΥ νοΐςοο; 
Τὴ ἰῃς πιοσγηΐης τΩΔΙκα ΓΟΘΔΟΥῪ ἴοσς ἰδθο6 δη ὄδνοσ Κϑὸρ νψδῖςἢ.9 

ΜΟΥ ἴδοι ἀγὶ μοὶ ἃ οὐ ψ8ο ἀε] ϊοϑὲ ἴπ τυ] Κοη689, 
Ἐν}} οδηποὶ δθϊάθ τ ἢ ἰμθο, Ὀοδβίογβ ἄδγο ποΐ βἰδπά ὑῬείοσε {μὶπὸ ονοβ, ἢ 
Του ἀοβὲ παῖδ δ]} ον} ]- ἀοοσβ, 441} [ἤοθ6 ΠΟ βρϑδᾷκ 1168; 
Μϑρδη γ͵ΠῸ δὲ Ὀίοοαν δηά ἀδοοϊίζυϊ μοι Δ Βογτεβὶ,, Ο Φοβονβδῇ. 

ΤΒυῖ 858 ἴοῦ τηϑ, ᾿βγου σῇ [ΠΥ “τοδὶ σοοάμο85, 1 δηΐοσ ἰγ Βουϑα, 
Ἐδοΐηρ ἴἢγ ον ἴθρὶα 1 Γανουθη  ΟΥΒΕΙΡ ἴΠ 66. 
80 7Ζεβόνβδῃ, ἰπ ἰἢν τσ ϊθουβηθβα συϊάς τὰς Ὀδοδυβα οὗ ἔμοβα ᾿γὶπρ 'π ψαὶς ἰδ 

ἴογ τι; 
Βεΐογβ τ τβΚο βίγαι σὺ ἐν παν." 

Ε1109 ΤΉ μα. Ὀθασα ὑδθ δυρογδογίρ(ίου, ΤῸ ἰδδ πιμδίοαὶ αἰτεοοίον. ον ἤωϊδ »ἱανίπρ. Ῥεαῖπι 
οἵ αοϊά. ΤὮΘ Ρ6. ὀχρτϑδδοβ ὑῃ9 ἀδθνοίϊου δῃὰ νοΐοθϑδ {86 ποοὰβ οὗ ἰῃ6 σι η θουδ ὑνοσβαρροτα δὲ 

Θ ἰΡΈρΙο; ΤΏο δρίὶ τὶ ἰδ τηδιὶ οἱ ροσύτοχὶ ο Φυἀαίαστη. ΤὨδ ἰγοδοδογουβ, βδιϊογίπς ἴοθα δύο τἱτίῃ 
ποῦ νἡϊδουῖ ἴδ σοσηπιυηΐν. μοὶς διυιἱυυὰθ τοναγὰ τοϊϊχίοη 18 οἰθασῖν οχργοδδοὰ ἴῃ Μαὶ. 2:7 
δηα ἱΒοῖς ομβαγδοῦοσ ἱβ ]δ] ἃ Ὀδσο ἴῃ [8. δ69.:2 ΤῊΘ Ῥπϑμρῖδι ΒΡΘΔΚΒ ἔον (ῃοβο ψῇο ἔδδν Φεβονδῃ δηὰ 
ἐβλ ΒΓ ΌΠν ὁμοσῖ δὰ ἴδ0 σοοά δηὰ δῦδοσ [δ ονἱ]. Ὑδο ἀδὺβ δ5 ἴῃ Ῥμα. 8, 4 ἰδ Δρῃδδηῖν ὑπὸ Ῥοσβδίδῃ 
Ῥογιοὰ Ὀοίογο 86 δάνδηῖ οὗ Νοδοσηίΐδῃ. ΤῈ δουίης οἱ [80 8. 18 ἴθ ἰϑιηρίὶθ, διὰ ἰΐ νῶϑ ν ]}]} 
δαδρ θα ἴοσς υ886 88 ἃ τῃογῃΐῃς ὈΓΆΥΘΓ. 

, 789 οιχηοοπδι βνο-οδῦ τοθαδυγο ὑγουδὶϊα δηὰ δρργοργίδιοϊν νοΐοοϑ ἐδι6 ὑβδϊ πγίδϑ υἰς γα 
δἱοηϑαὰ σὺ ἴον ἀοδἰἔνθγδηοθ δηὰ νἱηϊςδιίίοη. ΤῊΘ ρΡ6. οοῃαϊδίβ οὗ ᾶνο ἔουγ- ἴθ δίγορῃοβ. ΤΏ γαῖ 
16 ἴ86 ἱηνοοδοη; ἴδοη ἰπ (Π9 δβυοοοϑαϊης δίγορῃμοϑ ἴμπο τ οϊκοα δῃὰ στ κἢ ὕδουβ δΓ ἐπὶ ἴαγη οοηίγαδίθα, 
80 ἰδιδὺ (86 8 ορβο τ τα ἰδ ἱῃ τον δας ποὺϊο ἢ 8. οογγοροδαϊΐης βίγσγοως ἀτγασζηδιίο οἴθοῖ. 

8 δι Ἰάϊ., [αἱπὲ ἱέξέγαποα. ἘΝ, πιοατίαίΐοη; Ὀυΐ ἐμΐα ἀοοα ποῖ τοθ ἴῃ0 ον. ΚΓ. 5, 
Ὁ 58 ΤὴΟ ἨΘΌ. ἱμδογὶδ .ολοναὰ Ὀθύνγθοῃ 86 νϑτὺ διὰ ἰδ σὰ [τ 18 ῬτΟΒΘΌΙΥ 

οὔΘ οὗ (ὴ6 ρα τοξν μὰ τὐβοίμαι δαάϊείοηδ. ἘΠΕΘῸΕ ὙΠ Τ " ἘΠ 
Φ Υ ἴδ ἰδῆσυδρσθο 88 ν 186 ουδίοτη οὗ ργτορδγίως ἰ09 τπιοτηΐης οὔἴοτίης 

ἴον Φοβονδὰ, οἵ. ἴϑν. 17. 13, 248, δηὰ ἴβεὴ οὗ νδιοδίης ὕο 506 Ψ ΒΘίμοΓ οὐ ποῦ 10 τνδβ δοοορ θά. 
ἀδὲ ΤΏ ἐδοδηοαὶ ὕδγσῃ ἴου βρροδιίη δὲ ἴ86 ἰδιαρὶθ ἴοσ ψοσϑηϊρ. ᾿ 
5) ΤΏ ΗδΡ. δά ἰλου ἀοεδὶ ἀεείτον, Ὀυὺ ἰμΐδ ποῖ οἷν ἀοδίγουβ 189 τηϑίσο Ὀυὺ 8 ἱπδρρσζοργίδίθ 

[86 τηδίπ νογῦβ λαίδ διὰ αδλογ. 
1886 ΜΠ ΧΗ ἂν οοττοοϊίης ὑμ6 ΗδΌ. 
658 80 ἩἨοῦ. δηὰ τηοδὶ οὗ (9 ΚΒ5. Οἷκ., πῖν τᾶν δείονα (λδ6. 
5 δι᾽ ΤΏΪ πὸ μδ8 Ὀυΐϊ ἴπγθο Ὀθδίβ ἰὰ 86 ΗοΌ. [Ὁ Βδδ8 ργοῦδοϊν Ἰοαὺ ἴνο πογάδβ. 
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9ΕῸΣ ἰῃ ὑμοῖγ τουτὶ 15 ποϊμῖηρ τ εϊ, ᾿π ἐμοῦ Ὠθαγὶ 8 τυ; 
ΤΒοῖν [Ὠγοδὶ 15 δῃ ὀρθὴ ζγαᾶνβ, σψίτῃ ὑμεῖγ ἰοῆσιυο μον Βαιζοτ. 

ἸΟ οΐδγα ἔμοιὰ συν, Ο ἀοα, ἰεὶ ἔοι ἴ41} Ὁ. ὑμοὶν σι ρῥἰοίβ; 
ΤὨγυβὶ ἰμοπι ουαὐ Ὀδοδιιβα οὗ ὑπιοὶς ΣῪ ΟΥΠΙ6Β, ἔοσ ὑπὸ ν ἀεἴν ἴπ66. 

πΒαὶ οἴ 411 ψῆο 8θὸκ τοΐυμε ἰπ ἴῃθα σαο͵οϊοα ἔογενεσ, δῃὰ 7ονουβϑὶυ βιουϊ ἔογ 

ἦου, 
Τ1,ἱ 41} ψῆο ἴον 18. ἤδηηδ Ὄχι ἴῃ πα; 

ΕῸΣ 1 ἰ5 ἴδοι, Ο δοβονδῇ, ψῃο Ὀ]οβϑοϑὶ ὑπο τδη το ἀοοίὰ τἱρῃῖ; 
ΤὨου οονογοϑὶ εἰπλ νοῦ 85 {1 8 5}1614, τ ἔανος οσονποϑὶ ἈΣΠ. 

δ 120. ΟΥἿΥ ἕος Ηοΐρ ἰη Μοσίαϊὶ Ὠΐβίγοβϑβ δῃά 15 Αὔϑνοσ, ΡΒ. θ 

Ῥ5. 6 ἸῸ δεμβοόνδῇ, γεῦυΐκο τὴα ποὶ ἴῃ ὑπὶη6 δΏΡΟΓ, 
ο ποῖ ἱπ ὑἰῃν τᾶβο ομαϑίϊβα ση6. 
30 δεβονδα, 6 στδοίοιιβ ἴο πιθ, ἴογ { δὴ γγϑδῖ, 
Ηδδ] πιο," [ῸΓ ΓῺ βἰγοησὶὶι 15 Ὀσόκθοη, 
ΒΑΠ4] δῃλ Θχοθθαϊηὴν αἰϑτηδυνθα. 

Βυϊ δου, Ο Φεβονδὰ,---ον ἰοης ὃ 
Ὁ ἴυγῃ," αν ΣΤΥ ἰ16, 
ΤΠ οῖῖνον πα ἔοσ ὑῃν ζοοάμ6β8᾽ 58Κο6; 
δΕῸΓ ἱπ ἀοαίῃ ἰῃογα 15 ΠΟ γοιῃθιγδηςς οὗ {66:9 
Τη ὅ[θο] γῇο σδῃ σίνα ἰμ66 ῥγαῖβϑε ὃ 

6] δ ἬΘΑΓΥ τιΐ ἢ ΤΥ στοδηίϊηρ; 
Ενοτυ πἰσῃὶ 1 ἀγοποῦ τὴν Ὀ6α, 
ὙΠ τὴν ἴδδιβ 1 ψαῖοσ ΤΥ οουςἢ. 
ἹΜΙπο δυο 15 βιηἶοη ΣῈ ρτίοῖ, 
Τι μα5 σγοτπ οἷά Ὀδοδιιβα οὗ 41} τὴν ἴοεϑ. 

δδοραγὶ ἔγομι τη6 81} γε δν]]-ἀοο 5, 
Εογ δοβονδῃ δαίῃ μοδγὰ ἣν ψϑερίης, 

ἰδ5 Τις,, ἐλᾶν ατὰ δυιοοίδ οΥἩ ἰοπσιιδ. 
151 ἘΟΙΠ ον, Βτὶ (Ρ84., ἵ, 45) ἱπ ἰγαιηδίοστίης (86 οἴδυδο ἰλοι; οοναγεεί ᾿ἀὐπι, ὙὨΪΟἢ 065 

τοί δὲ (δῖα οοπίαχέ, ἴο ἐδ ποχὶ νβ., θυ ἰὰ ἰ8 ἀοτηδηάἀθαὰ Ὁν ὑδθ βϑῦδθ 88 ΘΙ] 88 086 τησύσοϑ) 
βιγυοίυτο οὗ {86 να. 

8 120 Τἰὰῖβ Ρ8. 8 ἱπιγοάμοθα ὃν {88 Εαρο ΘΟ ΠΡΕοΣ, Τὸ ἰδλ8 πιιιδίοαΐ αἰγοσίον. ἩΡ᾿λ δἴσοηρ 
πιμδῖο. Ἡίρι ὑδλ6 δαδ8 νοίοδ. εαΐπι ο0 αυϊά. Αμδὶη (86 ῥδβδιταϊδῦ νοΐοοδ δι: θυμοῦ οὨ οἵ τ6 
αἰἴπϊούοα Ὀυλ ἔγυὶν τοὶ σίου ταϑσοροῦβ οὗ 86 σοτησηυ αν. Τὴ ἔοθϑ ατ 186 χοῦ ]θ88 [βγϑϑὶ θα τ ῃο 
ΟρΡΡτοϑδ ἴμ6 ρίουδ. 6 ἰδίῦθι δθ 80 ἀϑϑρὶν δδιιοιθαά ὑπδὺ ἀθαῖρ ἐμγθαίθῃβ, δ" 56. Τὴ δϑῆδο οἵ 
Ευλὶὶ αἰϑο ὀρρύθϑθοϑ, δηθὰ βούτοῦν ονογν 6115 ἔδθγα, Ὀαὺ, Κ ἃ βϑδὰ οἵ ᾿ἰκῆυῦ ἰὼ ἴ᾽86 τηϊἀδὺ οὗ αἰοοι, 
ἦδο δδδυγαῃοθ σοσωθϑ, 8.10, (πηδὺ Ζοονδῃ δ88 ἢοαγὰ ὑῃμοὶγ ὈΓΑνοῦ δηᾶ «ἰὶ ἀοἰνος ἔλθη ἔσγουι ὑμποὶγ 
ἴοοβ. Τα οὈνίουβ ἀορεπάθμοο ὍΡΟΣ 76Γ. δηὰ [8. 38, οἵ. ογ. 10» δηὰ 18. 3818, βαπὰ ἴδο αυοϊαιίοηδ 
ἔτοσω αἰρ ἷῃ δι δδοᾳυθηῦ 88. δυρροτγὶ (86 οἴδονῦ ονϊάϑθῃσο ἐμδῦ ἰὺ οοταθδ ἔτοσῃ ἰδθ ζω ἀ]9 οὗ 89 Ῥογβίδῃ 
νοσὶοά. 

ΤΏο τὨγοοθοδξ τηθδϑυτο ἴα υϑο. ὙῸ ἴδ ὁχοορίίοῃ οὗ ὑπὸ ἰδδὲ βίδησδ, νοῦ δ885 δἷἱχ 11π68, 
18:8 Ρ6. οοῃδίδίϑ οὗ ἔουγ ἅνϑι πο βίσγορῃοθ. Το ἢγβὶ ἴὮγοο βίγσορῃϑϑβ βίδῃὰ 1π ὑμθ ϑύβοῃ. γοϊδιίϊοῃ τὸ 
Θδοδ οὔδμοσ; θυὺ ὑ89 ἐουτίἢ τοοογὰβ (Ὧ6 δῆϑινοσ ἴο [86 ΓΑΪΒ0᾽ 5 Ῥοϊ ἰοη. 

κ6: Βο6α Τῃ 100 ΗδφΦΌ. 8 ϑογὶρο 8845 δα ἀδὰ Ἶ 
165 110., πὶν δοπιδδ αγὰ ἰγοτπδίϊπρ. ᾿ 

᾿ πὰ ΤΏ δϑίὴθ νοσὺ ἷἰβ υϑοὶ 88 ἴῃ {86 ργϑοραϊως ᾿ἰἴπο, θαὺ ἴ86 ΕΩ σα  Βἢ ἰάΐοτι 08118 ἔοσ ἃ ἀἱϊί- 
ΠΧ}. ΟὨΜΊΩ. 

Αμρϑίη ὕελοναλ 85 Ὀδδὴ ἰηϑοσίϑα ἱπ [86 ΗδΡΌ. Όν 8 ϑογίο, ἀθδίγονίτς 86 χηδίτϑ. 
6, ΤῆΘ Ηθῦ. ψογά τῃϑϑῃϑ αἰΐμονῦ (1) τϑσα δι γϑοθ οὐ ϑθονδὰ ἴῃ ἴΏ6 τυ), οὐ (2) τϑυαθσω- 

πδ ῳ Θὲ βοοΡΙΘ οὐ ἰδίηκ, οὐ (3) σωϑιμοσιδὶ οὗ 8 ροϑοβυ. Τδθ ρδγδ] 6 δε ἔδνοῦδ (86 γδι σρθϑῃης. 
. 18. Ἱ᾽ 
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9]  ονδὴ Βαῖμ Βοδγαὰ τὰν βυρρ  οδίοι, 
Ζεβονϑὴ δοοορίθϊ ῃ ΤΥ ῬγΑΥῸΓ; 

1041} τὴν ἴοθϑρ 5.8}} θ6 ζγεδὶν αἰδτηδυοά, 
ΤΗΟΥ Μ01}} δυάάσηϊν ἴυσχῃ δ. ἴῃ ἀΐϑρταοο. 

8121. Ῥγάαγοσ ἕοσ Ποϊϊνοσαποθ δηὰ Τυδίΐοα, ΡΒ. 7 

Ῥμ. ἢ Φεβονδῇ, ν Οοά, σι ἰμ66 ἀο 1 56 γεΐυρα; 
ϑὅδνο δηά ἀθ ἶνοῦ τη6 ἔγομι 811} ΤΩ ὈΟΓΒΌΘΙΒ; 
21, εϑῖ, πΚὸ ἃ ᾿οη, {86 }ν ἴθδὺ τηθ᾽ 8.51 66 Ὁ, 
ὙΠ ποπο" ἴο ταϑοια δη4 ποης6 ἴο ἀοἰἑνοῦ. 

30 δεδβονδῇ, των Οσοά, 11 Βανο ἄοης 18 ὑπὶπς, 
ΤΠ ρογοθδῃοο ἢ ΠΥ δη458 ἴπογε 6 8 1π]8ϊ66, 
{1 αν γοαυϊ θα πιὰ ον} Εἴτπλ" ΠῸ τγἃ8 δὲ βοϑοθ ΣῈ πο, 
Αμπα ορρτγεββοα" Ἀϊπὶ ψῆο 18 νι τϊποιυΐ σϑ0}86 ΤΪΠ 6 ΘΏΘΙΩΥ, 
ΤΏρη ἰοὲ {με ἴοα 8θὸῖκ ν ἴ δηὰ ἰδῖκα εἰς 
Αμπά Ἰοὲ μὲπι ἰγοδα τὴν [16- ]οοά τηἴο ἰμ6 στουπά, 
Απά ]Ιεἰ Ηἷπὶ Δ. πλΐπο Βοηογ" ἰον ἰπ ἴδῃς ἀμ. 

ΒΑγῖβα ἱπ ὑπὸ δηρογ, Ο δοβονβϑῃ; 
Τλς {λυ ϑο ἢ ἊΡ ἀφαίηϑὲ ἴῃς ἔΌΓΥ οὗ ΤΩ Θῃμθυΐ68. 
Ἄουϑε ὑπ γ 56} ἴον ἰδς Ἰυάστηοπὶ ἔθου Πδϑὲ δρροϊηξοά; 
ΤἼκ,ἴ {ῃ6 586 Ὁ ]} Υ οὗ ἰῃ6 Ῥθορἑθβ δῃοῖγοὶα ἴῃ 66, 
Ου πἰσῇ αὔονϑ ἴμοπηὶ 80 δης ῃγοηρά," 
10 Ζοβονβδῇ, γ8ο Ἰυάροϑι [86 πδιϊοῃβ ! 

Φυάρε το, Ο Φεβόονβϑῆ, δοοογαϊηρ ἴο τὴν τἰ σι ϊθουϑη 685 απ τη ᾿πΐορτηγ. 
"],οἱ 86 δν}} οὗ ὑπ6 σι ]οϊκοα οομηα ἴο 8η δηα; ῥιυὶ 6518 0}18}} ἔπ6Ὸ τ χῃΐθου; 
Α ἰγῖον οὗ βοαγίϑ" δηα διάαθῃ τοῖϊνοϑ 15 ὑμ6 τἱζῃΐθρουβ αοά. 

ἸΟν ἀείοποο 15 σι ἢ οὐ,» τ ῆο βανοῖῃ πα υργὶῃϊ ἴῃ Βοασγὶ; 
πᾷαοά [58 ἃ τἱσδίθοιβ )γυάμο, ἃ οὐ ἀδὲ]ν 816 τ ἢ ᾿παϊσπδίϊοη. 4 

Ρ61|0 Οὐκ [μ6 ἤγπε ἐδλεν τοἱἱἱ δα αἱδρογτασφα, ν᾽ ἰο ᾽85 ονἱάοηιτὶν Ὀθοῃ ἰπτοαμποσα ἰπύο 186 
Βσδὶ μαζὶ οὗ 8 νδ. ἱδγουχῇ 8 βου αὶ τορϑιλιίοη. 

4θιο 1,11. ἐλαν δλαὶϊὶ ἰμγη δαοῖ, ἰλεν δλαὶϊὶ δε ἰο δλαπιθ ἴθ α πιοπιεπί. 
8121 Τὶβ υ8. 18 ἰειτοαποοά Ὁν ἰδ6 (ἰ{|0, δλίρσαϊοι (ρα δΡ58 δὴ ἱτυραβαεοπθαὰ οὔθ. Οἱ. ΗδΌ. 

9}. 19. 6]κ.). ραΐπι ο7 ιανία, ιυλτολ ὃλ6 δαπρ ἰο Ψολουναλ δεοαμδε ΟΥ̓ (λ6 ιυοτάδ ο7 Οὐδλ, ἰλ6 Βεη)απιῖία. 
Νο βυοὶ Ῥϑίβοῃ 88 Οὐ ἰδ τοίδγτθα ἴο δἰϑούνβδγα ἱῃ Ἢ Ο.Τ. Τῦθ οοηίθηϊβ 88 νν6}} δ8 ἴ86 {{{|6 οὗ 
ἐμῖθ. Ρ8. δῖῸ υπίαυθ. 58. 1 δ. 12:86 ΘΡΌΘΟΓ ἴο0 ΓΕΐΟΓ ἰο 8 οογίδὶῃ ἀϑβηϊίο τ ολννΑνν ἰῃ {86 ᾿ἡ6 οὗ δὰ 
ἱμαϊνιάυα!. ὙΒδ ἐογίυποβ οὗ Πανὶ ὰ αὐυτγίης Πἰ8 ουἴανν Ροσὶοά, 1 5δπ.. 23-.27, πὰ ἐπ υἱεϊπηοὺθ δὺθ 
Κμδῦ ονετίοοὶς ὅδυ], δῖ5 Ῥυγβυθγ, τνουἹὰ βϑϑσω ὑο ὈΘ ἰῃ ἴδ πιϊπὰ οἵ [89 ροοῖ, γνῇο ὑγοῦβοϊν ἱνϑὰ δρουΐ 
{86 τη 6 οἵἱἨ [86 Ῥογβίβῃ Ρογϊοὰ. Αοοογαάϊηφ ἴο οοτίδίῃ ογίιϊοδ, νβ88. 1.4. 12-. γρργοδουῦ (86 οτἱαίηδὶ 
λογαγν υἠϊΐ, Ὀὰὲ ἐμ ΓΟΘ90η8 κίνϑῃ δγὸ ἠοῦ οοποϊυδῖνο. 

71 17. πὶν 8ομὶ. 
47: ἘΟΙΙονίης ὑπὸ Οἷς. δπὰ ὅντ., νοῦ δυρρ 68 ἔπ ποπθ ἀδιιδπάοα Ὀν ὑμ6 σοηϊοχῦ δπὰ τηϑῖτο. 
17ὲι Το ἐλΐδ ον] ἀΘΕῪ τεΐοτβ ἴο ὕπ οτί πὸ ομδγχοὰ δραδίηϑυ [8 βρεαῖογ ὃν [86 ρυτγβυΐης ἴο6. 

ΤὨΘ ποχὶ νβ. ἱπαρ θθ ὑμαῦ [86 οὔδῖμθ τ͵1Ὃὰ5 ἴδ Ὀγοακίης οὗ 8 οογϑῃδηΐ. 
α74ε Οἷκ., γοσμλίδα ἀΐπι ιοδοὸ δαίϊδι ἀοτια οοϊϊ ἰο τι. 

᾿ γν7ι ὅο ὅ8υζτ. δῃηὰ Ταϑῦᾷ. δῃὰ ὑδυα οἰΐδη. ΗδθΌῦ., ἀεὶ ἐοοτοὰ λἶπι. Ἐν] ὰ οομ͵οοίυτοα ἴδ ἵπο 
᾿ΐποθ Βδὰ ἤθγθ ὕθϑῃ ἰοβί. 

76 Τὺ, ῬΈΓδια πὶ δομὶ απα ονετίαζα. 
χα 76 Οτ' ἐΐνεν, γοργοβδοηί τς ἴδ 6 ϑοδῖῇ οἱ ἴδο ἔθο ἑκα. 
γ9 Οὐ ἐπ γν αραϊπδί. 
4.7. Ἠοῦ. δα ἀδ 70γ πιε; δο Οἰὰ 1,.Δ1. Οἷκ., ελοναλ πιν Οοὰ. 
471 ΒΠῚ ΚΒ τονίδίης (6 ΗΘ. 
579 1... γεΐπδ, ἰ.6 Ἰαπογτηοϑῖὶ Ὀαγὶδ οὗ ζηΔῆ. 
4719 1.}1., δλτεία. 
8711 Οἷς,, δίγοηρ απὰ Ῥαϊξίοπί. 
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Ἀοχοϊῖ- 

ΤῊΘ 
ἀοδαιδ 
Βηα ναοῖς 
ὉΏΡῸπ"- 
δηθὰ 
ΟΥΤΩΘ 
οἵ 186 
νοκοὰ 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΟ ΕῸΝ ὈΕΙΙΝΕΈΒΑΝΟΕΝ ΕΒΟΜ ΕῸΕΒ 

ἸΘΌ γον 6 15 αραῖη τ οι την Ὠἷ8 ϑυνοσγά, 
Η!5 ον 6 μαὶῃ θοπὶ δῃηά δῖ τπδάς ἰἰ γοδαν, 

15 Αη4 ἢδ δὶἢ Ὀγοραγϑα ἷβ δ ροῦβ οἵ ἀδδίῃ, 
ΗΪβδ διύτοῦϑ δα τῃδίκοϊῃ ᾿ηἴο ἤογυ 538}8 [185,5 

ΜΒ6ΠΟΪά, μα σίνοὶῃ Ὀγοδὶῃ ἴο ᾿πιαυϊν,, 
Ἧς οοποεοϊνοιῃ μλβο ἰοῦ δηά Ὀγίηοίῃ ἑογὶ ἢ ἀδοορί!οι; 

1}Ὲ3.α. μδαὶῃ ἀις δπα δΒοϊϊονοθὰ ουἱ 8 ρῥὶὶ, 
Βυϊΐ Βε ψ1}} ἴ84}} ἱπῖο ἴθ Βοὶβ {ἐμαὶ ἢ 18 πιδκίηρ; 

ΠΠρΡοη Ηἷβ οὐσῃ μ6δα 58}4}] [15 στα Ἰϑοβὶοῖ σόα Ὀ80Κ, 
Οπ δὶ5 οσῃ ρδϑῖὶβ 8841} ἢ18 ν:οΐθηςσα Γθοοὶ!. 

17] σῖνο {πη 9 ἴο Φθθονδῇ ἴοσ Ηἰβ γἰ βὐθουβϑη 685, 
Αμπά 8ϊπηῳ ὑγδϊβθ5 ἴἰο 186 πδιηδ οὗ δεβονδῃ πὸ Μοϑὶ Ηἰζἢ.ε 

8122. Ῥγαγοσ Τηδὶ Π1εδόονδῖ ἯΠΙ Μίπαϊςαία Ηἰΐ 7υδβίϊοθ ΡΥ Ῥιπίβθίησς ἴδ6 
ὙΊ)οκΚοά, ΡΒ. 10 

Ῥβ. 10 'ΝΙΗν, Ο δεδβονβδῇ, ἀοβὶ ἰδοιι 5ϑἴδπα δἷαν οἰ, 
Η!ἀϊηρ ὑπ γ5861} ἰπ ὑἰπηθ5 οὗ ἀἰβὶΓ685 ὃ ᾿ 
Τὲς νυ] Κοα γα δυγοζαπν ρογβοουϊηρ ὑπ6 ΔΠΠΠ]οϊοα, 
1,εἴ πο θ6 σδυσῃὶ Ὀν μα ῥἱοὶϑ {μεν ἀδνίβο. 
δΕῸΣ ὑῃ6 ψ]οκοά Ὀοδϑιθί ἴο ἷ8 μοαγὶ 8 ἀββῖσγο, 
Απά {86 ζγεθαν ουγβοὶῃ δηά βρυγποῖῃ δομονδῆ. 
Ἵη ἷβ ργάα {Π6 νι ὶοκοα βϑδϊ 8,1} “δ ἀοίὰ ποὶ ρυπὶϑ};᾽ 
“ὝὝΒοτ,γα 18 πο ἀοα;᾽ 15 Ἔνὸσ ὶ8 ὑβουρῇῃί. 
Ἢ: 88 ΔΓα σογγυρὶ δὶ 81] {1π|68, 

ΤὨΪης δοῖβ οὗ Ἰυαστιηθηΐϊ δγὸ ἴδ ἀρονο, οιυἢλ οὗ ΠΗ 5: 9ῖ, 
Ης ᾿αυρποὶμὲ ἴῃ Βοοσγῃ δὲ 8}} 818 δάάνοσβαγίθϑ; 
δ ἐμιηϊκοῖῃ ἴο Ὠϊπηβο]ζ, “1 οδηποὶ 6 τηονρϑά: 
ἘῸΓ 41} της ἴο οοπιθ ἴ ψ|}} ηοΐ ἴ41} ἰηἴο πιϊϑίογιυπο.᾽ 
ΤΗ!}5 του 18 ἔ0}} οὗ ουγβίησι δηα ἰγαιά, 
Τπμάογ 8 ΤοηΡι6 18 ΒΟΓΓΟΥ 8π4 τ ]ϑοϊοῖ. 
8ῆΠ6 βίδυδίῃ ἴῃ ὑπὸ γ Κίηρ- δ οο5 ἀρουΐ πα ν]]ασοϑ," 
Τη βθογοῖ ρἴδοθϑ ἢ βίανεϊ ὑμ6 ἱπποσθηῖΐ, 
Η!5 ουνοϑ ΒΡὺ ουἱ ἴπε υπίογϊυπαῖο, ἴο 58 ὑμοπ}.8 

4712 7. 6., Πτεῦταπ, (οἸϊονίης (μ6 ΟἸκ. δηὰ ὅντ. δπὰ (88 οοπίοχί. 
7. Ἐνϊἀοπῦν πὶ 18 υδοὰ ΠΡ ΥΒΌΠΟ ΠΟΔΟΥ ἴον 86 ψιοκοα ᾿δῇ. 
ε71.17 ΤῊ Ϊ8 οἸοδίπα ἀοχοίοσν 8 ργοῦϑοϊν ἃ ᾿ἰαγίοδὶ δα αἰτίου. 
ᾷ 122 Αἡ οαϊΐϊον, 1 ποῦ ὑλ6 οτὶσίηδ) ααΐδοτ, σοπιυϊηθαὰ Ῥβδα. 9 δηὰ 10 ἱπίο δὴ δοτοδίϊο Ὁ58. ΤῊΐδ 

Θχρ δἰ 0ῃ6 ΔΌΒΘΠΟΘ οἵ 8 δι ρογβογι ρίίοη ἰπ 89 ΗθΌ. ἴο 10. ΤὨΟ ΟἷἸκ., βονθνογ, αἰνί 68 ἴἤθσῃ, δὰ 
{815 αἰνίβίοῃ ἰ8 Ὀαϑϑὰ οὐ [δ απάδιηθηίαὶ δοὺ ἐμαὶ (86 ἔνγο υ88. ἀϑδὶ συῖ ἢ ὑνο ἀϊδιληοι! ν αἰ οτθηῦ 
δι᾽ οοῖα. [Ι͂η Ῥβ. 10 Π6 δογοβίϊο Ἡλι γβοας ως 5. ΟὨἱν ἀϊταὶν νἱδῖθ]θ. [ὑ 8 8 νἱνία ἀοβογὶρίίοη οὗ 
186 ρῥγουά, τηδιίσηβηΐ μογθθοιύοσβ οὗ ἰδ ρίουβ ἴῃ (86 ον δὰ οΘοτηγαυηῖν ἰῃ ἰῃ0 ἀδν5 ἢ 
ΝΘΒΘτΑΔἢ Β ΡΡΘΆΓΘΏΟΘ. 

Β10} 1,11., δίδδα; ἰῃ Βασ γαῖ Ῥδδϑαρθβ ἰΐ ἰΘ οαυϊναῖοηῦ ἴο σΈΓϑ6. 
"ἴα Ἔρχωρω; 86 Οἷκ. δπὰ ὅτ. δηὰ 8. οογγοοῖθα ΗθΌ. ἱδχὺ, 

ἴξ., ρυ. 778. 
ΚΙΟΙ Ττδηβίογτίης (86 ἢτϑιὶ πογὰ οὗ ὑμο ΗδθΌ. ἴο ἐΐδ ογἰσί αὶ ροαϊυΐοα ἀδσηδηάοα ὃν ἰδ οου- 

ἰοχὲ, {π6 Ηδῦ., δπαὰ 6 δοτγοβίϊο βίγιυσοίυγο. 
1101: ΤῊ ΗδθΌ. δα ὰβ ἐπὶ ορρυεβίοη. 
108 Τ11., ἐωμγχίηρ-Ρίασα οΥ[Γ ἰλ6 οἱϊίαρδε οΥ δειἰοπιθτίς, ἱ. 6.. (89 Ὀ]δοθθ οὐ ἴδ ουἱδικίτί8 οἱἨ [89 

ὀυθνίης Βδιη οίϑ ἔσοτη πο αἰίϑοῖκ8. νογο πγ866. 
5105 8ο Οἷς. διὰ [δ.. Ηδθῦ. 18 ονϊἀθιῦν οοττυρέ. 
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ΡΕΑΥΕΗ ΤΗΑῚΤ ΖΕΗΟΥΔΗ ὙΠῚ, ΥΙΝΌΟΙΟΑΤΕ ΗΙΒ ΖΦΌΒΤΙΟΕ 

ς [Ἰτοῖὰ ἴῃ δυλθυϑἢ |1Κὸ Α Ἰοῃ ἴῃ 4 ἐμιοϊοῖ, 
Ἡς οὶ ἰῃ ψαὶὶ ἴο οδίοι ὑδο αϑῷΖιοϊοά, 
Ης οδἴομβοὶῃ ὑἱμο δορά Ὀν ἀτανὶης εἴτα ἰηΐο ἢἷ8 ποῖ; 

1Ὴς νεδϊομοίῃ,» ἢο ᾿Ιοὶ ἢ ἴῃ παῖῖ, μ6 σσουοδοίῃ, 
Απά υπίοτγιυπδῖοθρ ἃγὸ ὑπο Ὺ το 4} πο ᾿εἷἰβ οἰ υἴο 65.4 

ΠῊΚ6 54} 1} ἴο Ὠἰπη56 } 7, “αοὐ με ἰογροϊζθη, 
Ης δαίῃ δἰάάρφη ἢἷ5 ἔδοθρ, 6 ἤθνογ ϑϑοί.᾽ 

Αγ, Ο δοβονδ," τ ὺρΡ ὑἰδν Βαπά, 
Ο Θοά, πονοσγ ἰογσροὶ {πὸ δ] οἰοά. 

ἸΥΤΩΥ ἀοἱἢ ὑμ6 νὶοκοά σοπΐδμιη αοά, 
Απά ὑδῖηκ ἴο Βἰπηβοῖξ, “ΤΒοιι τι ποῖ ρυπ 5 ἢ 25 

ἩΤΉΏοι Πδϑὶ 8θθῃ, δνϑῃ ἴδοι," μα ἔγοι}]6 δπὰ σγίοΐ, 
ΤΏου κίνεβὶ μοοά ἴο σοαυΐϊῖα ἢ ἐπα ἢδ8πα, 
Το ἐδοο {6 υῃπΐογιυμδῖὶα ἰοανοῖὶ ἢ18 οδυϑο; 
Οἱ [86 ογρῇδῃ δου γί, ἱπά θά, [μ6 ΒοΙροὺ. 

1 ΒΟ. {86 στὰ οὗ ἴπθ ον} δπὰ υἱοκοά," 
Ικἷ δὶ ψ]ΟΚοάμοβα 6 ϑουρὶ ουὐ υπὶ}] πόμα οδῃ 6 ἰουπά. ἢ 

1] ἤονδὴ 15 Κίπα ἴογονον δηά Ὄνοῦὶ 
Ουϊ οὗ ιἰ8 ἰΪαπα ἐμο βοδαίβοη αν νϑῃβϑῃρα. 

1 ΤἼΤΏΉου μαϑὶ μοαγά, Ο δεβονβϑῇ, {6 ἀσβῖσα οὗ ὑδμ6 δϑῇή]ιοιοά, 
ΤὮου 586εϑ8ι ὑπ γ5 ταϊπα ὑροη ἰμθπι, ἴδοι αγὶ δἰϊθηιῖνα, 

1570 σῖνα 7υδίϊοα ἴο {μ6 ογρίδῃ δηα ἰῃθ ὀρργοββθα, 
Νὸο πιοόγὸ ἴο τϑῖζο οαγί ἢ-ΟΓΠΣ τδῃ γι ]6. 

8123, ῬΓΑΥ͂ΟΓ ἔος Ὠοϊΐνοσαηοο ἔγοσῃ Ὠδοοϊιϊἷ ΟΡΡΓΘΒ5ΟΥΒ, Ρβ. 12 

Ῥβ. 12 Ἰθανο, Ο δοβονβδῇ, ἴογ ροοάμποϑ8" 185 ΠΟ ΠΊΟΓΟ, 
ἘὸῪὸγ δβαο! ἴν μαῖῃ νϑηϑῃ 645" ἴσοι ὑπὸ 5018 οὗ τηδη; 

9ο1019 Ἡδδίοτίης [86 ὙΈΓΟῚ ἴδὰ ν 86 βογοδιίο βίγασίΐαγο οὗ {86 ρ8. δῃὰ ἰμ6 ἀδιωδηᾶμ οὗ 
180 ΗοΌ. δηᾶ τηρῖγο. ΟΥἵΐϊ. δἷδο Ρ δ, ὍΡΗ, 

ΡΊΟιο Βοϊονίης 16 τρῷέτεῖψε τοϑάϊης οἵ (δο Ηοδ. 
4101: ΟΥ ρουεγ. ΤΏ τωθϑηϊης οἱ ἴδ6 ΗθΌ. ψτογὰ ἱ8 ποῖ οογίδίῃ. 
ΤΟΙΣ ΤΏ ΗΘ. εἀἀ8 Οοά; Ὀυϊ {μΐ8 ταδῖτθθ δῇ ΒαύΒυΑΙν Ἰοῃς πὸ δῃηὰ δρρϑδγβ ἴο ἤδνϑ ἐρφος 

ἐταηδίοττοα ἰδγουχῇ δοῖθ βογί δὶ ΟΥΤῸΣ ἴσοιλ [86 ποχῦ ᾿ΐηθ τνῦϑθσο 10 σοχωρ ϑῖϑθο 89 ὑδγϑ οἰ ϊϑγη 
Οὗγο. 

ΦΊΟΙΣ 1,11.. δεεξ. 
«101. Ψοῃονδὴ ἰβ (μ8 οπθ δα ἀτοϑδοά. 
5101} ΕΟ] ον τς ἴΠ6 ογαογ οἱ 186 ΟἹκ. δηὰ 1,Δ.. 
ν]01:5 ΤῊ οχδοῖ ἰγδηδίαἰίοη ἰ6 ἀουδίδι; Ῥοβαί ὈΙῪ ἦς δῃουϊὰ Ὀ6 τοιιδογοα, {7 956 δοαζδ ἀΐδ ιοἱοχοα» 

π648, ἦε δλαὶϊ ποί ἥπα. 
Ὑ101}91,}{., »εγίδἧεα. 
ΧΊΟΙ Βα εν οοττοοϊϊηρ ἐμ ἰοχὶ 80 δ᾿ τὸ ἴο τϑϑᾶ ἰδν ἰῃδιοδα οὗ ἐλείγ. 
571018 ΞΒὸο ΟΚ. Ἡδοῦ., ἤγοπι ἰλδ οαγίλ. Τμδ οτσίηδὶ ἔοόγία οὗ ἰδὲ υβ. 8 ἀουδέα!. βοτὴθ τοδὰ 

δατί-δοττι πιατὶ δεν ἰγαπιδῖε. 
ἢ 123 ΤῊϊΩ 6. '8 ἰεϊτοάυσοαὰ Ὀν {86 δυροτδοσιριίοι, δον ἐδα πιμδίοαὶ αἰγεσίον. ον (δε δαδε νοῖοο. 

Ῥεαΐπι οΠ  ανίά. ΤῊΘ μδϑὶ πϊδὲ ὄἐχργθϑϑοθ ἴῃ6 δοίης οὗ [6 ζαϊτ μία! ἴπ ὑπ Ἀδωρν ἐγ ααν ΨὯΟ δΓῸ 
βυ οτίης δῇ 80 βδηὰδ οἵ ὑπ διτοχβηΐ, ἀθοοϊζἔωὶ Ἰοϑάθτβ. Ηΐβ ἰδ 5 τ1δὲ οὗ ἴ8}6 ροδύ-οχὶ το 
νυτἴοτϑ, δὰ 6 8 δοαυδίπιοα τὰῖτῃ 186 ἰδί6 Ῥβδβαβοβ ῃ ἴθ. ΟἿ δ βορὰ ἴ9. 3315. ὍΘ Ρ6. ὑσοῦδΌϊν 
ΘΟτη68 ἔγοτῃ ὑμ6 ἀδτικ ἀδΥβ ἱγτητηθαϊδίθι Υ Ῥτούδαϊοα 186 βάνοης οἵ ΝΟΒδιηΐδῃ, 

ουγ-Ὀθας τοθδδυγο ἰδ υϑοὰ τὰὴὶϊῇ στοδὶ τοσυϊαγ ν. Αἶδὸ 86 οτὶ χη δὶ δ. α ρῃ ρϑν ἴο δανθ 
οοπίαίποα ἔουγ σϑχυΐϊδγ βίδησβδβ οἵ ἔουγ ᾿1π68 βδδοῦ. [{ ὀρθῃβ ψ]τἢ 8 οὐ ό κα ἴοτ ΔΕΙΡ, δὰ ἃ ἰατηθηΐ οΥ̓ῸΣ 
ἴπ8 Ῥγονυδιης ἰπδιποοσι ιν, θυῦ ἰὴ δυοσοθοάϊπρα βίθησβδ (Δ ἴῃ σοῆον 19 δδοοπάδηου δηὰ, 
88 ἴῃ 80 18 Υ̓ οὗ ἐὴ6 088., 1ῃ6 ῬΟΡΕ ΤΟΔΙ ἰσθβ ἰμδὺ ὨΪ8 ὈΓΆΨΟΓ 5 δηπνογοα. 

4121 5 ΦΕΥ͂ οοττοοϊίης [86 Βοίδμης οὗ [26 ΗΘΌ. 88 ἴδ οομϊοχὶ ἀθεδηάδ. 
4121 1,1ξ., Λάνα οοπιᾷ ἰο απ 

409 



ϑΞανϑ 
ΤΩ6 
τοῦτα 
τοογίϑὶ 
ἀδησοῦ 

Αδϑυτγ- 
80 οὗ 
οὐ Β 
ΔΏΒΟΓ 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΩ͂ ΕΟΒ ΠΕΙΙΨΕΒΑΝΟΕ ΕΈΟΜ ΕΟΕΒ 

ΞΤΏΟΥ ΒΡΟΔΚ δ νυ [1658 Θ860 ἢ τηδη ἴο ὨΪ8 πο ῇθοΥ, 
τ βαιϊογίης Ρ, τι ἀου]6 ταϊπαὰ πον ϑρθδῖς. 

Μὰν Φεδονβδὴ ουἱΐ οΥ̓ Ἔνοτν δι ϊογην ᾿ἰρ, 
Απα ἴοησιυο ὑπαὶ Βρ68Κ8 σψογάβ ἱμδῖ αγὸ ὑοδϑβίζυὶ, 
40Γ ἰῃοϑ86 ψῇῆο 840, “Τὸ οὔγ ἴοησιιο5 νὰ φῖνο νοϊρμῖ; 
Ουν 1105 δῖα οὐγ οὐσῃ; γῇ 15 ἰογά ΟΥ̓ΘῚ ι.8 δ᾿ 

“ Βροβϑιιϑα οὗ {μ6 βρο  ης οὗ {86 οαΠΠοϊοά δηα ἴῃς βρης οὗ ἔμ6 Ροοῦ 
Νον ΜψΠΠΙ δγῖϑο,᾽ 8641:}}} δθοβονδῃ; 
 ν1}} δεῖ Ηἷπ ἰῃ βαίεϊυ, 1 ψ}}} Ὀγοδίμα ὕροη ἰπι.᾿ Ὁ 
1 Βα Βρϑϑοῖὶ οἵ δεβονβϑὴ 18 βρθοοῖ ἰμδῖ 15 ρυΓ6.9 

ὝΒδα ἱδγυβὶ ἀοτνπι ἰο δαγί, Τμου, Ο δομονδῆ, τ] ῥσγόβογνο ἢΐπὶ, 
ΤΠου τ ΚΘΟΡ Εἷπὶ ἔογενοῦ ἴσοι 118 σεπογαίίοη. 
δνοη ἱδουρὶι {μ6 τὶς Κοα βίσγαϊ δθοιυΐ ἢ ον ΎΥ δἰάθ, 
ὝΒΕδα ἰδου αγίβοϑῖ, ἴμθη ἀοβῖ ἴβοὺ ἰσΥ δϑίθοπχα ἰΠ6 8008 οὗ Ιη6ῃ. 

8124. Ῥοθδου ἔος Οοα δ ἷρ ἰῃ ΑΔ]οϊοα, ῬΒ. 18 

Ῥρ. 13 ΉοΥν ἴοηρ, Ο δεβονδβδ, σι βου σοπίϊηπα ἴἰο ἔογχοῖ πηοῦ9 
Ηον ἰοης υἱ] ἰδοὺ 46 ἢν ἴδοθ ἔγομμ τὴς ὃ 
Ξον ἰοηξ ταιϑὶ 1 ΟΠ ογΊ 80 στο ἴῃ τὴν βου, 
ἯΙ βοστον 1 ΤῺ μοαγὶ ἀδὺ δηά ηἱμῃὶ ῥε 
Ηον Ἰοῃς 51.811} τὰν ἴοα ὑσὶ ατ ρ ἢ ΟΥ̓ΘΡ ΤΩ 6 ὃ 

δῆ οραγά πηθ, δῆϑνγεῦ τη6, Ο Φεμονδῇ, ν αοά,Ἐ 
1,.ϑὶ 1 3|6θρ 'π ἀθδαίῃ, οὗ τδκο Ὀγβῃϊ πλὶηθ ου68, 

4 οὶ ν ἴοθ ἴθ 88ὺ, παν ργενβϑιὶθα ονϑσ Ὠϊπι;,᾽ 
1,εϑὲ πα δάάνουβδγίοβ συ θοθοδυβο 1 δὰ πιονοά.} 

δΒυῖ1, ἱπάδοά, ἰγυβῖ ἴῃ ἴῃ Ζοοάη688, 
Μν μοδγὶ γο]οϊσεὶ ἴῃ Ἀγ ΒοΙρ,ἕ 

5125 ΤΏΘ ἐδκσιης 8 ἀουδί{]. [ πῆλν Ὅδ ἰγϑηδβἰαιθα ἐπ ἰδλ6 δαζείν 7ο0Γ τολὶοὺ ἣδ ἰοπρε. 
9129 Αραΐῃ (ῃ9 ΗδθΌ. ἱα αἰῆου!. Τμδ ρῆγαβεα πεβηπδα δἰένεν,- --δευεπ ἔϊπιδα ρωγι εὰ ἃτὸ δρ- 

Ῥδυθηιν δα χύοηβ ὮὉν 8 ϑογτίθ δοαᾳυδι θα Ὁ 1829, 105-10, 
4128 ΤΗῊΐθ οἴδιυβο 15. ἀουτία!. Οἷκ., Τλοιε ιναδὲ νέγμψ ἀπρτὺ ιυυἱϊλ. 
8 124 ΤῊϊΐΒ 08. 8845 ἰῃθ δἰσηρ]θ δϑιιροσβογίρθίοη, ΕῸΥ ἰδ6 ολὶεῖ πιμδίοίαπ. Ῥεαΐπι οΠ Ῥανίὰ. ΤὨΘ 

ἴοῃθ ἱβ ἀἰδβιϊποιϊν 41 παϊνία υΑ], ἔβουᾳ 086 ῥϑβα] χίδὺ αἰ8δο ἀουθεθδθ νοΐσεβ (86 ραϊηέι! θχρθγίθῃοθ 
οὗ τῆϑην ἀδορὶν δβ]οϊθα δβουΐδ γμο, {1.6 Εἱτηδϑὶΐ, τνθγθ Ῥϑύβεοιυ 1ο ἴμθ ρΡοϊηϊ οὗ ἀδδρεὶγ Όν ὑδοὶγ 
ρονοτγίωϊ, ΡΙ 1688 ἴοθθ. δ. 4 ἱπαϊοσδίθβϑ ἰδαῦ Ὠθ 18 οὔθ οὗ [88 ρΡίουβ νγῆο ἴθε] ἰδὺ Φοῃονδἢ Β ὨΟΠΟΥ 
ψνουϊὰ Ὀ6 οηραδηροτθα ΌΥ ἰδοῖγ υἱεἱπιαῖθ ἀονηία!!. Τῇ 08. 88 αὶ 19 δαργοβθδοβ ἴῃ86 ἱῃνὶποὶ Ὁ]6 
αὶ οὗ {0 ἴγτυϑ Ἰονοῖβ οἵ ύϑῆονδ, ΏοΘΟ ὈΥΆν ΟΣ Β οομϑύξιιία 86 Ὀδδὶβ οὗ ἰὴθ Ῥβαϊΐζοσ. [5 ἀἐδίο 
8 ἴο θ6 ἰουηᾷ ἱπ [89 αἰδοουγααὶπα γϑδτθ ἰτηγηθαϊβίο! ν θϑέογο Ν᾿ μδθγαϊδ' 8 δἀνϑηΐ. 

ΤῊ 6. ἰὼ 1.5 ἤηδ] ἰογιῃ σοῃβιδὶβ οἱ ἴῃ γθθ ϑίβῃσϑθ. Τὴ ἢγβὺ ὕνο ἃσὸ ἰῃ 86 ἔουγ- θδὺ τωϑϑβυγθ 
δὰ κἰδπα ἰῃ απ δμοίϊο σοϊδίϊοη τὸ (Π6 ἰρϊτὰ ϑἴϑησα ἱῃ πῇῃϊοῦ [δἰ ἢ Ργοοϊδίσηδ ἐΐα νἱοΐογν ἰὰ 189 
αυΐοϊκοσ, ργονδὶ σὴν ἐτοο- οαῦ τηθϑδυγο. 

4131: 1 10., δυοῖ Πογοεὶ πια. 
131 ἘοΙ]ονίης ἃ ἰοχὶ τονϑοαὰ 88 ἰὴ οοῃίοχί βυσχοδία. Ἡοῦ., οοιπδοῖ. 
8132 8ο ΟἸκ. δῃὰ ϑὅνυτ. ΗδθὍ. οπιῖίβ απά πίρλέ, Ὀαὺ 8189 Δααϊιίου ἰδ δϑαρροτίϑα ΌΥ 86 πηοίτί οὶ 

δἰσγυοσίοτο οὗ (ὴ6 νΒ. δηὰ {δ ἱτηρ!!οαιϊοηθ οὗ (89 σομίοχί. 
5132 ΤῊΪΔ ᾿ἰπὸ ἰδ [6 δοὐΠ6815 οἵ 1, 
[132 ΑΒ ἴῃ 1 ϑδιω. 1427. Ὁ9. (Ὠἷ5 ἰάΐοτα ονυἱάθ εἶν τθϑὸϑβ γε γεδα, τεοοεῖοα ρτἧγεϊοαὶ σἱρογ. 
ΟὨ ἤκυτο ἰὼ τῇς ρ88. ΟἿ. 45, 3116, 
4134]. 6«., ἰοἰἰετὶη ἰο πὶν τοΐϊη. 
κ18) Το ΟΚ. δηὰ 1,δἱ. δαά, Υδα, 1 ιοἱϊὶ Ῥγαΐδε ἰδ παπιὲ οἵ ἐλ6 ᾿ογτὰ Μοεὶ Ηρ. 
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ΘΟ 5 ΗΕΙΡ ΙΝ ΑΕΒΕΜΌΤΙΟΝ 

ΡΓγαῖβ65 1 Μ1}} βὶπς ἴο δοβονβδῇ, 
Βοοδυϑα δα μαίῃ ἀοδὶὶ ΠΡ γα ν τ ϊ ἢ τη6. 

8 1256. Ῥγαγοσ Τηδὶ Οοά [ηἴογνϑηθ ἔοσς ἴδ6 Εἰἱφζδίοουξ, ΡΒ. 17 

Ῥβ. 17 ἸΉοδγκοη, Ο Φεβονδῇ, ἴο ἐμ γἰψηὶ; αἰϊοηά ἴο των ογΥ; 
1 ̓ϑἴθῃ ἴο ΠΩ ΡΓΆΥΟΣ ἔσομαι 1108 ἐμδὶ ἃγε ἔσθ ἔσοιῃ ριῖϊθ. 
21,οἱ Ὧν ἡυασιμοηὶ σός ἔοσγί ἴσγουῃ ἰΠῪ Ρσγϑβθῆσθ, ἰμαῖ τηϊμθῖ ΟΥ̓65 ΠΊΔῪ 

Ὀ6Βο]ά ἰδ. 
 δαυϊῖγε μου μαϑὶ ὑσγονϑα τὴνῦ Βοδγὶ, που μαϑὶ βοδγοιθα τὴρ ὈΥ πἰρΐ, 
Τπου μιαϑὶ ἰοϑίθα τὴθ δηά μοὶ ἔουπα τη6 ἐπὶ κὶπρ αν] ΠΟΥ ΤῺΥ τοῦτ 

αἰξοσίην ἴἱ,Ρ 
4Βν {86 ψόογάς οὗ ἐὰν τιουΐϊὰ 1 βανε Κερὶ τα γϑο]ΐ ἴσου ἐμ αν οἵ {π6 ν]Ἱοϊοηΐ; 
ΜΙ͂Υ βίθρϑβ ἔοϊϊουνν οἴοβϑα ἱπ ἵν ἴγϑοκβ, τὰν ἰοοϊϑίορϑ8 81} ποὶ. 

6] ς8}} ἁρου ἔδεε, Ο σοά, ἴον δου νι] δβννοσ τη6. 
Τηο πα ἴο πη6 ΤΠ1Π6 ΘΒ, ΔΓ ΤῺ ΒΡΘΘΟΙΪ,, 
ΤΆ Θνϑδ" ΠΥ τϑγνοϊϊουβ Κἰμάη655, μοι μοῖρ γ οὗ ἴμοβϑο βοοκίηρ γοΐυρο, 
Ετοῖι 8558] δΐ5 'ἰπ ᾽ν τἰσϊ ἢδηά ὅΚΘῸΡ πῈ 88 ὑπ6 ΡῈΡ11" οὗ ὑ81πῸὸ ουϑ. 
Η!ὰς πιὸ ἰῇ 86 Βῃη8δαοΥ οὗ ἢν τ ὶηρ5 ϑίγοπι ὑῃ6 Ργεβθῆςς οὗ {86 σψ]οκοα; 
ΤΠΟΒ6, ΓῺ ἴοασβ, 10 8.3581} τωϑ, αὐὐἱο ΚΙ οησίγοϊα πη6. 

ἸΤΉΟΥ βῃυῖϊ ὉΠΟΙΒον 8 ὉΡ πῃ {ποῦ οὐ αὶ," τσ τὰ μοῖγ τηουϊὰ ὑΠ 6 βροδῖὶς 
᾿μϑοϊδη νυ, 

ἩΤΉΘΥ δάνδησο ἴῃ μοβὶῖϊα ἀγγαγἣ αραϊηϑὲ τη6, πον (ΠΟΥ ϑυγΓου πα τη6, 
ΤΟΥ ἰδῖκα δἷπὰ τ {ΠΟΙ ΟΥ̓ 68 ἷπ ΟΓΘΓ ἴο βῖγῖ Κα τὴς ἴο οασί ἢ; 

ἸΣΤΉΘΥ ΘΟΙ6 ΒΘ ΉΪΥ ὈΡΟῚ τ] Ὗ 85 ἃ ἰΐοῃ, ἔμΠ6 Ὺ δΓΘ Κτθοαν ἴοσ ὑΓοΥ, 
ΤΊΟΥ δγα Κα ἃ γοιυης ᾿ἰοη ᾿υγκίηρ ἱπ δι θυἢ. 

15 γ96, Ο δεδβονβῇ, Ἵοοηΐγοηξ ὑβοι,Σ οσαϑὶ ἱμοῖ ἄοντι, 
Ο ἀοϊῖνοῦ τν ᾿ς τὰ τὰν ϑυογά ίγοιῃ {μ6 ρονοσ οὗ {μ6 ψ]οΚοά, 
ἸΜ| Δὰν πον 6 8]81η ὉΥ ἵν μδηᾷ, 8841: ἴογ οἰδγῃιν, 

8 126 ΤῊΘ βδυΐδον οἵ (δὶ5 Ρ6. ττδβ ΤΟ Βα μΙΒο. ὉΠ {86 ἜΡΙΟΝ, Η! 8 διϑε᾽ϊδηΐδ δῖ ἐδ βϑιῃθ 
οἶδβα ψῇο ἤφυγο ἴῃ ἴδο ἱτπητηθάϊαύθὶν ἢ πε δ6ι. 17 ἰδ ἴτοσω ἴθ σοι ἀ]θ οἱ ἐδ9 
Ῥεγβίδῃ ροσιοὰ. [ἋὉ Ῥγοβθῃΐῖδ, πρβενϑ χὰ Γ τοῦοίδς με Ἰάϑαὶ ΤῊ διοῖν Βα ΘΙΩΡὮΆΔΙ265 θυγὶν οὗ Βοατὶ δοὰ 
υὐΐοτδιοο ΤΑΣ ἘΒ8 ΘΘΓΟΤΩΟΩΪΑΙ Οἷον. 

τῶν ΤΡ τ ἐμ ἥτε ̓Ροδαῖον ἐν δἰδηὰβ ἴοσ γίρλέεοιιδ πιαρ. 
8 

Ὁ ἘΠ ΤῊΘ ΗθΌ. Ἰοΐῃθ ΑΝ “ποσὰ ἴο 186 Ῥτιϑοοθάϊης ᾿πὸ, Ὀυὺ [86 Ῥδιδ οἱ δ δα (Π6 τπηοῖσζο ἴδνοσ 
486 δῦονα αἰνϊδίου. 

9172 1, 6., α6 ἵπ α μιγπασα. 
Ρ15 Βισον οοττοοίίης ἴ86 ΗΘΌ. 
417 Ηδῖὸ δρδίῃ (8 ὑοχὺ 8 οοττυρὶ δηὰ ἴδ γοοοηδίγιυσίίοη ἰ8 ἀουδίζυ!. ΤΈΘ οἶδυϑθ ἀδ ἰο 

οἵ πιδη, αὖ ἴδ9 Ἰπηΐης, 88 πο οοῃμςθοίίοῃ ᾿ΐυὰ 86 οομϊοχί. 
171 Τῶι, τπᾶκε [ἀ]. 

πο δι γεν ταν ἀλη οἷς ἐμαὶ τῇ ΑΙ} ἐοδιἰπβϑ οἵ ͵ ἴδ ν {86 τηὶ 6 τηϑδηΐης 8 ὑμαὺ {ΠΟΥ 8ΓῸ ἱγτοθροηβῖνθ ἴο ἀν λετῳ 
5171: (οττοοίίης ἰδ6 δνϊάθ ιν οοτταρὺ Η Ἦδβ. δοοοταϊΐϊης ἴο δυχχοδίϊουδ ἔυγηϊδηοα Ὁν τἰἢ ἐν ν. 

δοὰ ἘὨΡΡΟΠΟΣ Ἐ ὈΥ ὅπ οοῃίοχί. ΤὨθ νβ. ἱβ ἀἰβῆουϊθ δὰ ἀουδίέυ!. 
ργριμι ὄνέ8 ἰο εβἰγείςν ουέ πὶ {λ6 ϑατίλ. 

ν17.} Ἑοϊονίης 80 ΟἸς. ΤὨδ ΗΘΌ. ἱδ οἰδατὶν οοττυρί. Τὴ δθονθ ἐλοϑθησα ἐδ αἷδο βισουσῖν 
δβαρρογίδα “Ἰὼ ἴδε οοηϊοχῦ. Αποῖβδογ ροββί]6 γθοπαϑγίης οἱ ἰμ)0 ΗΘΌ. ἰβ ἐδοω αγὸὶ 

χ ΕΙΣ ἡ ἡνία ΡΟ ἴδτο ὍοῦΣ 0.15 νβ. 
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Ἑρΐ- 
Ἰοχυθ 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΘ ΕῸΒ ὈΕΠΙΝΈΒΑΝΟΕ ΕΕΟΜ ἘΟΕΞ. 

Τ1κεἰ μοῖρ ρογιΐϊοη μὲ ἀυγίης ["ἴ6, ἀῃὰ 6411 ἐμβοια" πὶ τ μδὲ μου Βαβὶ βἰογοα 

ὉΡ ἴον ἐμ πλ," 
Μδὺ ὑδοῖγ βοη8 6 βαϊθά, δηά τηδν μον ἰοθανο ἴμ6 ταβίάυδ ἴο ἐμοῖς οἴἴἶβργιης. 

18 1, ἴῃ τὴν τ ζϊθοιβηθ55, 5888}} ρεμοϊα ἐῃν ἴδοα, 
Ι 5}}4}} θα 8δι 3 ψῃθη 1 αυγακο ὈθΒο ἀν ἐμ ν ἴοσγιῃ. 

8126. Τῇο ΟἿγ οὗ ἴδ ϑαργοηια ϑυδότγοσ, ΡΒ. 22:-39 

Ῥβ. 22 '1ΜΜὺ0 6οάὐ, ψὴν δαϑὶ δου ἰογβα θη τὴ ὃ 
ὟΝΕΥ 580 ἴδὺ ἴγοιῃ ΠΥ ογυηῦ δά 
38Βν ἀδν [4}}, θυϊ ἔμου δηϑυγεγαβὶ ἠοῖ, 
Αμὰά ὃν πἰρμΐ ἱπο γα ἰ8 πο γοϑὶ ἴοσ "26. 

δεῖ βου, Ο τὴν αοά," εγὶ ὑπῸ Ηοΐν Οπο, 
Ἐπ γοηθα οἡ 5:86]᾽5 Β0η 45 οὗ ργϑὶβϑ. 
41η ἴῃδ66 οὔὖν ἔδίμογβ ὑγυβίοα, 

ΤΠΟΥ ἰγυβίθα, δηά μοι αἰάϑὲ ἀοΙ νοῦ ἔθ; 
57]. ἴῃ66 {Π6Υ ογθά, 8πα ἔπ ν δβοδρϑα; 
Ιη ἴ86ςε ποὺ ἰσυϑίοα δηα ψοσα ηοὶ 85} 8πηεα. 

σΒυὶ] Ἰἀοοα δηλ ἃ ΟΣ δηά 0 τηβδη,ΐ 
Ἐοργοδομδὰ ὮΥ ταθηξ δηὰ ἀθβρ βθα Ὁ. ἴῃ Ρϑορΐδο. 

417:4 Τ ῖϊ., ἐλεὶν δοῖϊψ. 
417:4 1 4., οὗ )υάστηθηΐ. 
517. ὙΠ ἢ ΒΡ ΒΙ ρα [86 νοῦ δελοίαϊπσ. ῬΟοΒΒΙΟΪν [815 Ἰαϑί ν8. 18. ἃ ἰδίου δα ἀϊῖο. 

8. 126 Ῥβ. 22 ἷβ οῃβ οἵ ἴ86 πλοδί αυοῖοα πὰ οὗ ἰ86 ᾿ϑαϊϊζοσ. [ὑ δἷδο αυοῦθβ8 Ἰταθ ἔγοτῃ ϑαυΐοῦ 
ΟΙΥ. να. Οὐδ, ἱπ ΒΚ. ο Ῥδ8., ῬΌ. 590-61, μδ8 ἱπαϊοδαῖθα ἴῃ Ῥδγβὶ]θ] οοϊ απλῃβ (Ὠΐ8 ὁ] οϑο σοὶ 8- 
ὩΟΠΒΉΙΡ. Θ ταδ)ογιῖν οὗ ἰδ αυοϊϑίιοῃβ ἴῃ ἴη6 058. 8 ἔγοπλ ὅθγ., Εἰζοῖὶς., διη., ον, δπὰ οϑρο- 
οἶδιν ΠῚ 15. Ηρσγο [868 βογνϑηί οἵ ϑο;}λονδῇ βρϑϑῖκϑ, 85 ἴῃ 18. 42-8. Ηο 15, Βοννδνοσ, μοὶ ἴπ6 ἰἀθα! πϑα 
βοσνϑδηῖ Ὀυΐ {Π9 Θχίϊδα τϑοθ, ἐλε τοογης, τορτοασλεα ὃν πιδη απὰ ἀεερίδοα ὃν ἰδ Ῥεορίε, 5, οἵ 18. 41}, 491, 
δηὰ 5622, ἩΗδρτο ἰδ ἔροϊϊησϑ οὗ 1η6 δον ιβη γαοο τὸ ἰαϊὰ Ὀδγο ἰὴ 1.(5 Ὠουγ οἵ τηογῖϑ] δηχυΐθῃ. [5 
τρδιμοσίθθ, ἐΐϊ5 ἀουθύβ, 118 Ῥϑίηβ, δῃηὰ 108 ἤορ68 δγὸ βοῦ ἑογίῃ τὴ} 8. ἔγα Κη688 δηαὰ ἀγαγχδίϊο ροννοΣ 
ἀδδὶ ἤδνο αγτοβίβα ὑπ6 αὐδηϊίοη οὗ σϑηθσγαί!οῃβ οἱ τοϑάθιθ. Α5 ἴῃ [8. 583, ὕπο ροτγίγα! ἰβ Ἰηἀἰνϊά δὶ 
δηὰ τῃ6 Ψοδϑ οἵ ἴῃ Βυ βογου ἀγὸ ρογίγανϑθα ἴῃ βυροσίδίνο οοίΐοσβ. ΟἿ. 12:-|8Δ. Βυΐ π6 Θχρθυίθῃοθβ ἤ6 ΓΘ 
τοβοοιθα ατὸ ἴοο ναγοὰ ἴο 50 ΔῺν οπβ ἱπαϊνίάυδ)!. Ἐδύμον 86. οἱοΐατο σο]] θα ἱνοὶν [86 ψοθδ πδ 
οδιθ ἴο ἴπ6 σοηγη νυν δηα ΘΒΌΘοΙΘΙΪν ἴο ἰδ6 {δ᾿ 0{ι]. 

Το ἀδίθ δὰ Ὀβοκαεουηὰ οἵ ἴῃ 05. ατὸ οἰοαγὶν ἢ βᾶτηο 8.5 ἰῃ 18, 40-55 δηὰᾶ 86 ροσῃῃ οἵ ΦοὉ. 
1 ἰα 1πὸ γοτοα οἵ ὈϊδΓ ρογβοσυϊζίοη ὑὉμδὺ [ο]οννοα 186 του ]αάϊης οἱ ᾿ῃ6 βοοοηὰ ἴδσυηρΐο (516 8.6.) 
δηαὰ [ἢ6 ΘΙ ΒΡΡΟΙΠΊΠΙσΩΣ οὗ ἴὋπ6ὸ Ῥορυϊδὺ δοροβ οὗ αἰξαϊηΐϊης ἱπαοροηάοηοο ὑπᾶάοσ Ζοευθ θεοὶ. 
Ἡθδίδδθη ποϊχηθοτβ αἰἰδοκοὰ (86 Βα ρ]ο88 Φυάοδη οοτασπιιηϊίν, ψ 8116 νη (Ὧ6 οτγαοῖ, ταρδοίουϑ 
Ἰεϑιάάογθ ὑτονοά ὕροὴ ἴποϑο ψῆο γοπιδι θὰ {δι δῆ! τὸ Φαῃονδῇ, βοϊσίησ ὑποὶσς ἰδηαβ, ἑογοίης ὑποὶγ 
οὨΠ]Πάγθὴ ἰηΐο βίανογν, οἵ. Ν ἢ. ὅ, δὰ ἰδυπίϊηρς ἴμθτι Ὀοροδαδα οἱ {Ποῖγ οἱοῖν. ΤὨΘ οτίκι μα] ὑγανοῦ 
ΒΌΡΑΓΟπΐ οηαρὰ νυ ἢὉ86 ρος οι ἰῃ 39. 3: [ον αἰνίηο ἀδ νόγαπσο. Τὸ (ἢ ϊ5 195 Δρροηϑα ἃ σοχοίθεν, 
1.5 ἴῃ ψῃϊοῦ [8.6 Βι όγοῦ ἀθοΐατοβ [δὲ Ὦϊ8 ὑγαᾶγοῦ 85 Ὀθοη δηβννοστοά. ΤΉ 8 ΒΌΡΘΆΠΙΣ Ψ83 ον] ἀοηςΥ 
τὔὺϊύδη ἴῃ {86 ᾿ς οὗ ὑπ ἀο] νογϑῆοθ τουσῃῦ Ὁν Νομοπιίδῃ ἴῃ του την [6 νν8}}8 οὗ Φ6γι βαθιὰ 
δηὰ ἴῃ οοττεοίίημς 086 δβοοίδὶ δν]ϊ8. Α βοσοπὰ πρΡοσΟΙχ, ἴὰ 6 βνο-Ὀοδῦ τηθαϑυτγα, 371-81, ῬὉτοοὶδὶ 
Φοβονδῖνβ υπίνογϑαὶ τὰ] δηαὰ νοΐςοβ [ἢ ὍΝ ἐν (παῦὺ ἴΠ6 {ἶτὴθ νγα8 δσογαίηα ἤθη 81} πδιϊοηβ νουϊάὰ 
νΟΓΒὮΙρ ἢα. ΤΉ γν88 ὈΓΟΌΔΌΪΥ βιιμαο8 Όν 18. 5212-5311 φρηῇ δααδὰ ἴῃ {πθ Εἷς. ροτίοα. Τῆθβο 
ΔρΡρΘηαΐοθβ ἱπαϊοδίθ μον ἀθορ 88 ὅπ ἱτηργθβϑίοη ὑμαῦ [86 οτίρί 8] ρ8. τηϑδάθ ὑροῃ Ἰδίθγ γϑβάθγα. 
[0 18 Ὡοῖ βίγβηφο ὑπαὶ {π6 οατὶν Ο γι βδη πτὶ ὕογβ, βεδτοβίης ἴῃ 6 βοτὶρίαγοθ ἔου γϑίθγθηοοβ ἴο ὅδ νγοτὶς 
οἵ 6808, τοσαγάθα (ΠΪ8 08. 85 8 ἀθίδιϑὰ ὑτοαϊοὐϊοη οἵ ῃἷβ8 δῆδιηβ δῃὰ 80 σὶ ΟὨ [6 ΟΓΟΒΒ. 

ο221 8 [1ὴ6 15 αυοϊθα ἴῃ Μι. 276, ΜΙ. 154, ΦΤΠα τοροι( οι οὗ τ Οοἀ ἴῃ 186 ΗδὉ. ἰᾳ »τοῦ- 
ΔΌΪ ἀτιο ἴο 8 ἰαΐογ βογὶβ. : 

4221 ἨδθΌὈΌ., τοογτὰάξ οἵ πῖν τοαντίπρ (ἴῃ ΔΆ ΚΌΙΡΆ). ΤῊ τηθίτγο, [6 οοηϊοχὶ, βῆ {8δ6 Αἰϊυϑίοη ἴῃ 
Μ ἴανοτ 1Π6 Βῃοσίδς ἰοχὺ ἔοϊοννθα ἀρονο. ὯἣθΘ ΤΏΙ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο Ὀ6 ἰπαῦ [ῆ6ΤΟ 8 πὸ βίμηῃ οἵ 
ΒΡΡεοδοπισα ἀοἰΐνογδηοθ ἱπ ΤΕΒΡΟΏΒ6 ὕο ΗΪΒ οὐ 68 οὗ ρϑίῃ. Ῥυΐτὰ (Ρεαίπιεη, 48), Ὀν 8 γβσΐοαὶ τον δίοη 
ο {ΠῚ ἰαχῦ, ΒΟΟΌΓΟΒ 8 ΙΏΟΤῸ Πατγηοηΐουβ τοδαΐϊηκ: Του γοπιαϊπ δὶ αἴαγ, Ο τὴν δεῖρ, ἰδὲ οδ)εοοί ο7 πῖν ετν, 
γὴν : 

4222 Ττ͵δηπροδίηρ πῖν Οοα ἴτοτη {μ6 Ὀοσίπηίηρ οὗ 3 ἴο ὃ ΒΟγο [86 πχοίγο δηὰ οοηίοχῇ τοαυΐγο ἰτ. 
{226 (Γ΄. [8. 41:9, 532. 4θ1, ἡ 
ε228 1. ς., α ταρτοασὴ οἵ πιαπιχίπα. 
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σΕΥ ΟΕ ΤΗΒΕ ΒΌΡΒΕΕΜΕ ΒΟΕΕΕΕΕΗ 

ΤΌΝ ΒΟΟνοῦ 5οοῖῃ πὸ ἀογ οἱ ἢ τηο6, 
ΤὮΟΥ 806 ΡΒ 88 86 ἴο88 ἴ86 Βεδά: 
ΒῊς ἀερεηαροά ὑροηΐ Φεβονβῇ, Ἰεὶ Βῖτα ἀοἰ νοῦ Ἀϊπὶ, 
1,οἷ δῖα γοβοῦδ ἢϊπι, ἴον ἴῃ μὰ δα ἀοἰ σοὶ ᾿᾿ 

οἱ ᾽ἴ 88 δου το ἴοοξκ τὴ ἴσοτῃ ἰῃ6 νου, εἰ 
ὟΝΟ τηδάδ πη 886 ΟἹ ΤΥ τιοΐῃ σ᾿ 5 Ὀγοδϑῖ; τος 8 
Ἰ0 ῃ ἔπος 1 ψ88 οδϑὶ ἴγοτα Ὀἰσίἢ,, ὅκα 
Του αὶ ᾿Υ οὐ ἔτγοπι τὴν τοὶ μεσ ψοιηῦ. ἔτοστα 
16 ποῖ ἴδ. ἴγοπ πηθ, ἴοῦ ἴπογο 19 ἀϊβίγοβϑϑ, " μα 
Ὁ ταν πἰσὶ, ἴοσ ἔμ γα 18 ὯὩῸ ΠοΙροσ. 

ἸΣδην Ὀ0119 Θῃοῖγοὶα της δρουΐ, ΤΟ 
ΜιρῖΥ ομο5 οὗ Βαβϑῆδη Ὀοβοῖ! τη6, "εὐ (ῳ 

ἸΣΤΉΘΥ ορϑη ἔπ 6} του 8 δ Πη6, Γ- 
116 ἃ γανθηϊηΐ, σοδυην ᾿ἰοῃ. 

14Δ.5 ψδῖογ δῖ ἴ ρουτγοα οιι, 
Υϑα, 4}1} οὗ τ Ὀομ 68 δῖα ουἋἱ οἵ )οἰηΐ, 
Μν δΒοαγὶ βαίῃ Ὀδθοοῖηα ᾿ἰκὸ νὰχ, 
Τ1ι 18 τηοϊ θα τὰ ἢ τὰν θοάγν; 
Ἰν ρα αίθῃ 18 ἀγὶθαὰ ὕρ {Κα ἃ ροϊϑῃογα, 
Απά τὴν ἴοηριια οἰοανοὶῃ ἴο ΠΥ 88. 

1781 Ἤδη σουηΐ 48] τὰν ὈΟΏ 68,9 

ἸΡΤῃ [ῃς ἀιυδὶ οὗ ἀφαίς που ἀοβὶ ἰδ τηθ. 
ἸΘΕῸΓ ἀορϑΡ δῃσίγοϊα πη6 δδουΐ, 
Α σδηρ οἵ δν]}}]-ἀοοῦβ δηοΐοβα π16; 
ΤΌΠΟΥ ἰοἰζοτα τὴν ἢ8η65 δηὰ ἰδεῖ, 

ἩΡΤΉΘΥ βἴδγο, {ΠῸῪ σίοδῖ ονοῦ πιο; 
ἸΤΉΘΥ αἰν!ἀδ τὰν σαγιηθηΐβ διηοηρ ἤθη, 
Απά ἴογ τὰν οἰοϊ πη {μον οδϑὲ Ἰοὶϑ διηοης ὑπο πηβοῖνοβ. 

Ι8.ῖ ἔδου, Ο Ζοῃονδῇ, θδ ποῖ ἴδν οὔ: ΑΡρϑαὶ 

Ο ἣν βἰγεησίῃ, μαϑίθ ἴο τὴν Ποὶρ; ἸΞυ ραβδὶ 
Ξ0Π 6] νοῦ τὰῪ ᾿᾿ἶα ἴσοι ἐς βινογά, 
ΜΦΥ ομς ροβϑοβϑϑίοηῦ ἔγσοιῃ ἴπΠῸ ροόνοσ οὗ ἴῃς ἀορβ. 

διθανο τ26 ἔτοιῃ ἰῃ6 του οὗ ἴδε ]ΐοπη, 
Ιπ ων διοϊοη" ἴγομι ὑἢδ6 ΠΟΙ οὗ ἔμ νι] οχ. 

5227 1,1., ϑεραταίε υὐἱλ (λε ἰΐρ. Ἰ1[ἰ8ὸ ἰεχὶ ἰ8 οοττθοὶ ἰὑ τοίθγϑ (0 {86 ουτ]ϊης Πρ οἵ δοογῃ. 
1228 Τ1ᾶϊ., λ6 τοϊϊοά, ἱ. 6., Ἀἱϑ οαγόβ8. ὅ8,ο Εἷς. βδηὰ 1,81. δῃηὰ αὶ ἀϊδογοηῖ νοοβ]σδίλου οὗ (6 ΗΘΌ. 

ΤῊ ἰθ Βίτοη σ᾽ βϑυρρογίθα Ὁ. ἴ8μ6 οοῃίθχῦ. 
2210 1κ1., τοπῦ. ὍΤὨΘ γείθγθῃοθ ἴῃ 9. 10 15 ὈγοῦΟΪν ἴο 186 ϑαταϊίο ουδίοτι Ὁν ψΒΙΘΣ δὲ Ὀἱγίὰ 

1δ)θ (ΔΊ οΓ δοκηον θαροα δὰ ὑγοϑογνϑα ἐδ 1Π{6 οἵ {Π6 σ}1ἃ ὃν ἰδἰκίπρ Ὁ οἡ Βἷδ ἰζῆδϑ. 
κ221ι: Ὠὐὐνϊαάϊης {8 ν8. 88 {8 Ὀδ᾽ δηθὰ ρδγϑ ]ο 9 πὶ δὰ ἴπ6 τοχζυΐϊαῦ σηϑίσο ἀδσηδηΐά. 
1221 ΤῊ6 ἩθφΌ. νοῦ σοῦνουβ ἴ86 ἰάθδ οὗ ναϊθς ὀχροοίδηῖν. 

τ 224 Τ ϊ., ἱπιοαγάδ. 
5.221:5 (ὐοιτοοϊίης ἃ δοῦί δα] οττοῦ ἴῃ ἴη6 ἩδΌ. 89 [86 σοηίοχὲ ἀατωβηα8. 
ο 2211 ἀνὰ ὁ οὐδ ον τῃΐδ ᾿πθ 88 ὑπ οοηϊοχῦ δῃὰ ροοίίς βίγυσΐατθ οὗ ὕ9 Ῥαββαρθ ἀθζηδῃά. 
Ῥ22} Οἵ. 15. 5619 (οΥ 1ῃη6 δαῖὴθ δοηἰϑιηρίμοιδ ἀσκὶ σηαιίοη οἱ ὑδ6 νἱοΐουβ ον βἢ Γυ 6 ΓΒ. 
42218 ΟΥὐ παγ. Οἷκ. δηὰ ουττοηΐ ὑγδηβιίίοη, ἀὲσ ἰλγοιρὴ, Ῥίετεθ. ΤὨδ τωϑδηΐης οὗ 186 Ηδρῦ. 

ψοτὺ ἰδ ἀουνδείυ!. Ααυὰ δὰ βϑνστω. ἔδνον ἴμ6 γοδαϊης δίπα οὐ Μείίεγ, νν ϊοὮ Ὀοεζοσ δυϊ [86 οοπίοχί. 
Ἐ2 20 Τ ϊν., πὶν οπἷν οπε. . 1. αηαὰ 3515, 7. 6., τὰν ἰ{{6. 
9225 ΤῊ ρτοδοηὺ Ηϑῦ. ἰοχὶ γϑϑὰϑ ίλοι λαϑβί απεισετεά πι6; Ὀὰσὶ ὑδο Οἷκ., ϑγαι., δηὰ 1,δὲ. βυσαοδὶ 

ἐδιαὶ ἐμ ϊ6 15 8 ΘΟΣΙΌΔΙ ΟΙΤῸΣ ἴοῦ [Π0 ΘΓ δ᾽ παν Ἡθῦ., τὴν αὐζτοξίοι. 
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ΡΕΤΙΤΙΟΝΘ ΕῸΒ ὈΕΠΙΝΕΒΑΝΟΕ ἙΈΟΜ ΕΟΕῈΚ 

5] γ}}} ἀδοίαγα ὑπ γ Ὥϑιηδ ἴο ΤΥ σου Σ ΏΘΏ, 
Απά ρῥγαΐβο θα ἴῃ {86 τηϊάβὲ οὗ μα σοηρτοσδίοη. 

ΒΟΉ, νὰ ψο ἔεδσ Φεβονδῇ, ῥγϑαὶβα ἢ]πὶ, 
ΑΙ] [δε βεϑὰ οἵ δοοῦ, βοῃογ ἢΐπὰ, 
ΑΙ] ἰΠὸ οἴὔβργιηρς οὗ [5γ86] βίδη ἴῃ αν οὗ Εἰτη; 

ὙΜΈΕῸΓ ἢ6 αι" ποὶ δ ογγοὰ ἰῃς δῇήιοιϊοηυν οὗ {ΠῸ δηιοϊοα, 
Απά ᾿ς Βαίῃ ποὲ μιάάθδθη ἢΪϊ85 ἔδοθ ἔσο πηθ,Ὁ 
ὝΝΒοὴ 1 ογοὰ υπῖΐο πὶπὶ ἢ6 Ποδγά. 

ΒΟΓ [66 15 ΤΩΥ̓ ᾿Γδ186 ἴῃ ἴΠ6 σοησγοραίίομ, 
Τὴ ἴΠπ6 ργθβϑῆςα οὗ ἴμοβϑα ψο ἔϑδγ Πὶπὶ 1 ψ}}} ΡΔῪ ΙΤΩΥ ΝΟ. 

Ξ0ΤῊς δηιοϊοα 584} οδαΐ δηὰ δ βαι 8ῆθά; 
Τῆοβα ΠΟ Βεακ μὰ 8}}8}} χφῖνα ῃϊπὶ ᾿Γδ186, 
[ϑαγίησ), “1, γοὺγ Βοδγὶ ᾿ἶνα ἰογανοσ. ἢ 

8127. Α Οἵγ ίοσ δοϊνογαηοα ἔγοσι πιρίουβ Ῥοσγθεουΐοσβ, ΡΒ. 60 

ΒΒ. θ9 ἴβδανε πες, Ο δεβονδῃ, ἴον ἴῃ νγαῦθιβ ἃγθ σοῦλθ ἴο πη6; 
31 510 Κ ἰῇ ἀδδρ ἶσα,  ογα ἴμογο 15 ΠῸ βίδπάϊηρ; 
1 δ σοηδ ἱηΐο ἀθορ τνϑίοιβ, δῃηα 8 Ποοά βουνοὶ ΟΥ̓ΟΓ [η6. 

δὴ ὙΘΆΓΥ ὙΠΓΕ ΓῺ ΟΥΥΏΡ; ΓῊΥ̓ ἰδτγοδὶ 15 ρδσομβοα; 
Μίπα ουνοϑ 81} ΏΠ61 τνϑὶΐ ἴοσ πὶν αοά. 
ΦΤΉοϑε δδιϊης 6 νιϊμουῖΐ σδι156 γα τόσο ἴδῃ ἰμθ ΠΔΙΓΒ οὗ ΤΥ ΠοΔα: 
ΜΡν ἴα]86 θῃθιλῖθϑ, το νου Ἱα οὐ τη6 ΟΠ, τὸ τ σῃϊν; 
ΤΠδὶ ψ ΒΟ. 1 ἴοοῖ ποῖ ἀνα 1 τηυϑὶ τοϑίοσγε. 
 Φε.δονβι, ἔμπου, ᾿Ἰηἀο6οα, ἱκηονγοβὶ τὰν ἴοο βἢ 655: 
Αμά τὴν ἔδυ ἱβ δγὸ ποὶ μἰά ἔγοπι ὑδθθ. 
εἴ ποῖ ἴμοβ6 ψγῆο ψδῖῦ ἴοσ ἴῃθθ, Ο Φεβονβδὴ" οὗ μοϑίβϑ, Ὀ6 ριιὲὶ ἴο βΒῃβπιθ 

τῃγουσῇ πη6, 
Ι,οεἷ ποῖ {πποϑο ἐμδὲ βϑθοῖς ἰῃθο, Ο σοά οἵ 15γδοὶ, "6 ἀϊϑῃοπογοά ὑμπγου σῇ της; 

ΤΒδοδυβα ἴον ἔῃ ν β8Κὸ 1 δᾶνε ὈΟσΩΘ ΤΟΡΓΟΘΔΟΒ; 
Τη80]} αὶ οονοσοὰ τὴν ἔβοο. 
81 Δγὴ ὈΘΟΟΙῺΘ 8 5ἰγϑηϑοῦ ἴο τ Ὀτγείϊῆγοη, 
Απά 8ῃ δϊθῃ ἴο την τοῦ με γ᾿ 5 Ομ] στθη. 

1225. ἩἨοῦ. δὰάβ ποὲ ἀεδβρίδεά. ΤῊΪΒ τὴϑν ὉΘ ἐδ οτίρί δὶ δὰ αδλογγϑὰ ἀυ6 ἴἰο ἃ ἰδίοσ βουὶθθ. 
ι ἰδ ΠΡΟ ΕΠ} {δαὶ Ὀοΐῃ τνογάβ ἀὸ οτίηδὶ. 

Ὁ 22} Μβηὴν βοδμοΐδιθ νου ἃ Σον]89 ΒῸ 83 ἰὼ τοϑρὰ ἰο ἀπειῦεῦ ἰλα αΠἰτοίδα, ἰπ οτάθγ ἴἰο σῃδῖεθ ἐπ 
ῬΒΙΆΙ οἰ θα πὶ τ 1ὴ6 ποχὺ ᾿ἰη6 ῬΟΒΊΡ θέαι 

ν 22 80 Εἰς. δυρροτγίϑα ὃν πο ποχὶ νὰ. Ἡϑῦ., ὕγοπι λῖπι. 
8127 ΤὨϊΪα Ρ8. 5 ἴη9 ψοτὶς οὗ 8 ϑϑγὶν σϑέογσωογ ἰπ βρί γῖῦ αἰκίπ ἴο (29 δυῖδον οἵ 22 διὰ Μαὶ. 

Ηδ νοΐοϑδ ἷβ οὐγῃ Ῥαξηΐ οχρϑγίθῃοοθθ δηα ἰμδὲ οὗ 189 ρίουβ οἷδδ8 ψῇο ἐουπὰ ἱῃ ΝΘΒΘταδ ἢ ὉΠ ὶγ 
ομδιηρίου ἀαϑίμβυ ἴὯ6 ἱπαϊ! θγθηῦ, ἈἰχὮ- τ ΘΒ ν Πρετιν, ΓΙ. Νοῆ. 1838. Τὴ υηἷν οὗ 186 8. 88 
Ὀδθῃ αυοδιϊοηοα Ὀμπὺ οὨ ἱπδυβῆοϊθεΐ στουπαβ. 6 Ιηθῖτο ἰ8 Ὡοῦ 88 ΓΟΧΌΪΔΙ 88 ἴῃ οογίδίη ρ88. αΑαρ- 
διϑαςν [86 τηἶϊδί νοϊοθα δὶβ τ ρθββι οῃϑα οὔν ἴοσ ὉΕΙ5 ἀπε ἦπ ὑὴ9 ἔουτ- δεῖ τλθϑϑυτο, 1.8, ΤΏΘΩ 
6 σοποϊυασα Ἡλι ἰῃὴ6 ἐξγοθ- Ὀθαῦ τηϑϑϑυσο. [ὑ 18 6 ἰλαὺ 832-85 γα δα ἀδϑὰ ἴο βάἀδρὺ [δο 8. 

ἐο ἰὐυταίοδὶ υδὸ. Τὴ οτἴχζηδὶ ἐρο. ῬΓΤΟΌΔΌΪΥ ΘΟΣΩΘΘ ἴσοσα ἐδ ἀδνδ οὗ Νοδϑεοϊδὰ δηθὰ ὑδοσοίογο ἔσοσῃ 
26 τοϊάα]ο οὗ ἴῃ Ῥογδίδῃ ρογίοα. 

νθ0094 5υγ., οτε πιιπιέτοιιδ ἰδαπ πὶν δολδδ αγ ἰδο86 τολο ἧαϊε τῖ6 ιοϊἱϊλοιιῖ οατιλ6. ΤὨΪΐΪδ Ων ὈΘ 
οτίχίμαὶ, ἔον 1ὖ Ῥγϑασνοθ (86 ρετγίδοϊ ῬΑΤΑ οι τοπη 1} 186 γϑῦ σθσηῦογ οὗ [6 οουρ]οῦ. 

σθ604 1 ., Φροϊ δὰ ποί, ἱ. 6., ἰοοῖς Όν νἱοϊδθηοο. 
γθθ6 10 ἰ8 ποῦ οἶδασ δῦ νγ85 [86 παίυτο οἵ [8 ᾿88 1 πλῖδὲ᾽ 5 ἔοἿἢν δηὰ βίη. Τῇ ναζυθηοδθ ϑὺς- 

δοδὶδ ἰμαὶ ἰδ 16 Ὀυὺῦ ἃ ΚΘ ΏΘΓΆΙ οοη δαί ἢ οὗ δα ὑμδῦ ΒΘ τῶδν ὉΘ δϑϑυγοὰ οἱ ὥϑβονβμ᾿ 8 [}} ἔδνοσ. 
κ6 096 ΩΣ Οἷκ., οὐδε ΖΣοτα. 
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ΘΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ἘΒΟΜ ἹΜΡΙΟΌΒ ῬΡΕΒΒΕΟΌΤΟΕΒ 

ῬΈοΓ ἰ86 268] ἴογ ἔν Βουϑοὴ Βα οοηϑυπηθα [Ώ6, 
Απά {δα σθργόδοῇοβ οὗ ἴμοϑα 0 γοργόδοῦ ἰπ66 ἢδνα [816 πὶ ΟἿ Τη6. 

ΥΝΉΏΘη 1 Δ] οῖρα ἢ τὴν βοὺ] τ ἰαϑιϊην, 
Ενϑῃ ἐμαὶ νγ8ἃ8 ἃ ΓΟΡΓΟΒΟΝ δϑδίηβὶ [26. 

ἩΎΒοη 1 ταδάθ ββοϊκοϊοϊ ἢ των οἰοι ἰης, 
1 Ὀοσοδιηθ 8 ἰδυπὶ βοης ἴο ἱδμοιω. 

ἸΣΤΉΟΥ ψ0 δ8ὶῖ ἰπ ἴΠ6 μαῖα ΔΚ οὗ τηθ, 
ΑΠΒΔ4 1 διὰ ἰδδ βοημρ οὗ ἔπε ἀγυηκαγάβ. 

Βνὶ 88 ἴῸΓ [6, ΓΠΥ̓ ὈΓΘΥΘΙ 8 ἰο ἰδοο, ἢ 
Ο 7εΒονβῇ, ἴῃ δὴ δοοαρίδοία ὑπο, 
Ο Θοά, ἰπ με δρυπάδηοςε οὗ ἴδ ν Ἰον πα Ἰ ΠΠ6585, 
Αὔβνοῦ τὴ ἴῃ ἰδο ἔγυϊὰ οὗ ἰῃν βαϊναϊίοη. ἀοἰῖνος 
᾿νοῦ πὸ ουἱ οὗ ἰδ πλῖγο, ἰδὲ 1 βίῃπκ ποῖ, 
Το τὸ 6 ἀε!νογθά ἔγομι ταΐηθ θη θπλΐθ5 δ 4 ἴσοι 6 ἀθδρ ψϑίθσβ. 

15] οἱ ποὶ ὑπὸ ἢοοά οὗ τγαίθυβο ὀνογνν 6 πὰ Τη6, 
1κεἷ μοὶ {μ6 ἀθορ βνδι ]οΥν τη6 ὕΡ, 
Αμά Ἰἰεὶ ποῖ ἴδε ρἱὶ βδ8υΐϊ 115 του ὈΡΟΠ πα. 

ΙΔΑΏΒΥΘΙ τη6, Ο δεβονδῃ, δοοογάϊηρ ἴἰο ἐῃν ον! κιη 655,7 
Α58 τὰν δοιρδϑϑίοη 18 σγοδὶ, ἴση ἴο 16. 

1] Αηὰ διά6 ποὶ ἰδ γ ἴδοο ἔγουα ἴδ ν ϑογνδηὶ, 
ΕοΓῚ διὰ ἴῃ αἰβίγοββ; ΔΗΒΎΘΙ [6 ΒΡΘΘΟ ΠΥ. 

ἸΌ ταν πἰρἢ ἴο τὴν [1ἴ6, δῃα τοάθοϑι ἴϊ; 
ἘΔΏβοΙΩ τὴ6 Ὀδοδι186 οὗ ΤΠ 6 ΘΠΘΙΏΪ63. 

εἰξεν 

1.11 15 ἴβοὺ γῶο Κπονγοϑὶ ΤΥ ΓΟΡΓΙΟΒΘΟὮΒ; ΤῊ 
ΜΡ β5δδιιο δῃηἀ ἵν αἰββομοσ δῖα Ὀεΐογε ἰδ 66. ᾿μέδα 

ΞΟ. ργοδοῦ μαίῃῃ: Ὀγοκβϑῃ τὴν Βεδγὶ, 1088 
ΑΠα 1 8. 5ἰοἰς θδθοδιυβα οὗ 84}1} πιΐηθ δάάνογβα 65: 
ἽΝΒΕοἢ 1 Βοροά ἴοσ βϑοπῖδ ἰο ὈΙΤΥ, ἱβογα νγγ8ἃ8 ΠΟΠΘ, ᾿ 
Αμὰα ἴογ οοσηἔογίογβ---Ἴ ἰουπα ποὶ οηα. 

1. ΤΉΘΥ 8180 ζᾶνα ῃ26 281] ἴοσ τὴν ἰοοά, 
Αμπά ἴογ τὰν ἰμὶγϑὶ μον σζανα πη6 νἱ ποίαν ἰο ἀσῖηκ. 

11] οἱ ἐμποῖν ἰδ 016 Ὀεΐογο ἔθη Ὀδοοιηδ ἃ ΒΠη8Γ6, Μαν 
Απά ἱππεῖς ροϑοθ- οἴου σὴ ὈΘΟΟΙΟ ἃ ἰγδρ. μα ἢ 
51 οἱ {Π6ΙΣ ογοβ Ὀ6 ἀδυκοηρά, ἐμαὶ ἔμπ6 Ὺ σδπηοὶ 566, αν 
Απα τμοὶν ἰοΐὶῃ5 θῈ σου 8} 5μδκίηρ. 

ἩΡουΣ ουὖἱ ἐπῖης ἱπαϊσηδίίζοη ὑροη ἔμ οηι, 

4609 7. 64., ἀονοίίου ἴο {δο ἴδερίὶο δορά τοϑοηϊσηθοῦ δὺ ἐΐδ ροϊ! υἱέος. 
56019 1, 
490): Το Ηδθ. κιύτϑς ραγα γενῆ κατε βττος ρον χέψηρι τεσ ουρτὸ οἵ εἰσί παοὰ ἱπδίγυτηθηία. 
4691) ΤῊ. να. οουδί:β δῺ ἰπιογοδίϊης οχϑιηρὶθ οὗ {86 ϑηγοϊορίῃᾳ οἵ ἰίγονοτιδαὰ Ῥδγδ οἱ ἰ θα 

ἰ πΒίος ἐδο βτοι πηὰ ἰουτιῶ δὰ ἐμο βθοοα διὰ Ἰΐωθα δῖθ ἰο 6δοὺ οὐδοσ 
15. 7, ὁ, ἰλο σγανα απὰ ϑΥεοί. 

δον Ἠδῦ,, 1ον ἐὰν ἰονϊπρκίπάπδεδ ἐδ ροοα, Ὀσὶ τἷδ 8 ῬτοῦΌΪν ἀν ἴο δΒογίθαϊ οσρϑῃδίοσ, ἴοσ 
ἰε ἀοδίτουβ ἐδ ταϑῖτο δῃὰ Ῥογίϑοι ρασγβδ 6] 5πλ οὗ ἴὴ9 να. 

ε ἴῃ ἴ86 ΗθΌ. [86 τοϑῦγο δῃηὰ ὈδΥ 6 πὶ μνθ Ὀθϑὴ ἀοδίτογοα ὑμβσουκῃ ἃ βογὶ 08] οττοσ. 
Ὑτδηδίοστίης ὑμθ οἰδυδο αἱὲ πιΐπα ααἀνεγεατίαδ ἰο ᾽8μ6 ϑῃὰ οἵ [86 Ἰΐπο, οσο ἰδ ὑσοῦδοὶν δἰοοὰ οτὶᾳ- 
ἑρδιν, ἀοείοτοα ἴπ6 ῬαΙδηοθ δῃηὰ τηϑδηίης οἵ (88 νϑ. 

Β δοϑυι. Το Ηδ0. 88 ἐ δβίδηδε ἱβ υπἱ το }}[}α 1016. 
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Βανο 

βοσνυϑδοΐ 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΩ. ΕῸΒΝ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ΕΈΟΜ ἘΌΕΒ 

Αμπά Ἰἰεὲ ἐπε βθγοθῃθββ οὗ [πε δῆρεγ ονογίδκα ἵμοσα. 
361 εἱ {ῃΠοἷγ Βα  διϊοηὶ Ὀδοοπια υἱΐοτὶν ἀσβοίδία; 
1 ἤοῃο Ρὲ ἀνε! την ἴῃ ὑμῖν ἰοηἰ8. 

Ξ6ΚῸΣ ΠΟΥ ρυγβὰθ ἢ γβο ἴπου παϑῖ βιηϊτίθῃ, 
Αμπά ἔδον ἰ6}} οὗ {πδ ϑοστον οὗ εἰπιΐ σοῦ ἔμοι μδϑὲ ψουπάσάα. 

51Α4ἃ πα τ ἴο ὑμοῖν ἸπἸαυϊῖν, 
Απά ἰεὲ ἔμο ποῖ σομλθ ἱπῖο ἐπ ν σἰσῃϊθοῦβη 685: 

35],κἴ ἴῃθπὶ "6 Ὀἰοϊϊοἀ ουὖἱ οὗ ἔπε θοΟΚ οὗ πο ᾿ἰντης, ἢ 
Αμά ἰεὶ ἴθ ποῖ Ὀ6 ᾿πϑογροα τ ἢ ἴῃ τ ρῃΐθουβ. 

ΒΒ 1 περ δ Ροοσ δηα βοσγονίι; 
Το τῃν βαϊναϊίοη, Ο ἀοά, 5βεῖ τὴϑ οῃ Ὠβἢ. 

8071 γ}}}} ργαῖβε (οα β ἤδημδ ἢ 8 Βοην, 
Απὰ ν]1}] πλαρσπὶϊν [ἃ τ } ἃ ἢγιηη οὗ {παη κερί νης; 

δ΄ Αηά 1ἰ ψ}}} ρίοδβε Φεῆονδὴ μοϊϊζοῦ ἔπη δὴ οχ,Ἔ 
Οἵ 8 θυ] οκ [μὲ δὶ Βογῃβ δηῃα Βοοῖίβ. 

266 ἰ, γε δϑβ]ιοϊοα, δηὰ Ὀ6 σἰδά;" 
Υς ψ 566 Κ αἷϊονς ἀοά, Ἰεὶ γουγ Βεοδγὶ ᾿ἰνα. 
ἘῸν Φοβονδὴ Ποδγοὶῃ ὑμ6 ροῦν, 
Απὰ ἀεβρίβοϊ ἢ ποῖ ὈΓΙΒΟΠΘΓΒ ὮΟ βΒ0 6. ἴοῦ Ὠΐτη.9 
δ, οἱ βεανϑη δηα δδγὶἢ ργβϑὶβα ἢ ΐπ|, 
ΤὨΘ 8645, δηἋ δνογυιπηρ ἰμδὶ αἰϊάεὶ ἐβογοίη. 

ΕῸΡ οὐ νν}}} ἀοἸ] νοῦ Ζίοη, 
Απά τσοθυ ]ὰ {Πα οἰἐϊ65 οὗ Φυ δῇ; 
Απα {πὸ ν 538}8}} δῖα ἴμοσθ, δηἋ Ῥροββ5688 ἰΐ. 

867} 6 βοοὰ 8150 οὗ ἢΪ8 βογσνδηΐβ 584} ᾿ἱπῃογι ᾿ξ, 
Αμπά ὑμον ψ8ο ἴονε ᾿18 ἤδηιῈ 53}8] ἀνγο ὶ] ἴῃ ἰδ. 

8128. Α ΟΥἿΥ ίοσς ϑροϑάν 1) οϊϊνογαηοθ, Ρβ. 311: 

Ῥβ. 31 11η ἴῃοο, Ο Φεῃονδῃ, 1 56 6Κ γεΐυρε; 
1,κοἴ πὸ πονογ 6 ρυϊ ἴο 586. 
Τὴ ἰῃν γἰρῃϊθουβηθ88 ἀθῖ νοῦ δη4 βᾶνθΡ Π16. 
Ἵ1Πο] 1η6 ἰΠῖη6 ΘΓ υηἴο Τη6, 
ϑανο τ6 αὐἱοκὶν, Ο δεῆονϑβῃ, 
Βε ἴδου ἴο ῃ6 8 βἰΓοὴς γοςΐκ, 

[695 Τιῖῖ,, πιρπιδη. 
1695 δὅο οὔθ 6 - ΜΞ. διὰ Ταῦ. Ηθοῦ., ἰλοδε 
ΚΟΘΘΙΙ 7. 6., ΤΩ Ὺ ἴδον ὍΘΑΣ ἴ᾽0ὴ6 ΘΟὨΒΘΑΌΘΏΟΘΟδ οἱ οὶ κυΐ δηἃ ποὺ ϑηΐον ϑοδονδδ δ ρδγτάοῃ 

διὰ Ρυτιβαδιίοτι. 
928 ΟἱὈ, Μα]. 35, 

αὔθ Ἡδρῖθ βοὴξ βοσνίοο δα ἰδ ἱπαϊνϊυ] οὶ της ὑμαὺ 10 οχρτγοδδοὰ ἱβ ρἰδοϑὰ αὔονϑ βδοσι βοὶδὶ 
οοσίηχα. 

56023 5] αν τον βίης (86 ΗθΌ. 85 86 οοηίοχὺ ἀθσωδῃάϑ. 
οὐθὲδ 1,,1., λι τοπετε, 
128 Οοδὺ βηάβ ἴῃ Ρβ. 31 ἰῆτοϑθ αἰδιϊηοῦ υηϊῖα, 1-8, 912. δηὰ ΗΝ ΤῺ 1-8 (80 ἠοίΐα ἰδ ΟΒΙΤΩΘΓΙ 

διὰ ἴδ6 τῃγϑο- δὶ Ἂν ΤΟΣ ΡΆ Ὀτοναΐΐα; ἰῃ 9.5. 186 βνοιβοδὲ τοϑϑβυγθ. 85. "-Ὁ ΒΌΡΘΑΓΣ ἴο ὃΘ 8 υηϊῖ, 
41) δϑοοοῃὰ 88} Ἰηἱγοαμποϊηκ [06 ηοΐο οὗ ἰξυδὶ Δηαὰ Βορο ἰδὲ ομαγδοίδυσοθ [ἢ ὭΝΟΓΙΥ οὗ 1ὴ6 
οἵ ἐπὶ ατου Βοιἢ . Θοῃ δ ΤΩΒῺΥ απο οῖοηΒ ἴσου ἐμ ϑασ θοῦ Ῥγορδοίβ, δῃὰ δον ΡΟΘΣΕΙν, 
ΘΟΙῚΘ ΤῸ ΠῚ [86 Βτβὶ αὶξ οὐ ταϊἀἀ]θ οἵ μ9 Ῥογβίδῃ ρῬοτὶοά. 

1: 8ο ΟΚ. δυρρογίϑθα Ὀγ 86 χοῖζο. Ηδθ. Ἀδ85 ἰοδὺ ἐμο δοοοῃᾷὰ νογῦ." 
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ΟΕΥ ΕῸΒ ΒΡΕΕΌΥ ὈΕΙΙΝΈΕΒΑΝΟΕ 

Α Βουϑο οὗ ἀεέεπος ἴἰο ἀο νοῦ πο; 
ὅἘοσ ἱδου δγὶ ΤΥ γος δηα τὴν ἰογίγαϑϑ, 
Αμπά ἴον δα βδῖο οὗ ἴῃ γ πϑδιηορ, Ο δοβονδὴ,ς 
Βα στδοῖοιβ ἴο πηὸ δῃηά συϊάς τη6. 
4Βγης πὸ ουἱ οὗ ἴῃς ποὶ {Π6Ὺ Βαανα ἃ ἴοσ της; 
Εν ἴδου, πάθεα, δγῖ τὰν βιγοηΒο α. 

Ι]ηΐῖο ἐῃν Βαπά 1 οοσητἱδ τὰν βρ γι; 
Του μαϑὶ γϑηϑομηθα τωρ, Ο Φεβονβϑῇ, αοά οἵ ἔα: ἔ] 688. 
σΤῃου Πεαῖοϑί ἴμοϑ6 ῆο γοσϑγὰ ἔαἰβε ἰ40]58," 
Βαϊ 1 Ιοοῖκς ἰπ ἐγυβὶ ἴο δεβονβῇ. 
Ἴ ψ1}} 6 ρα δῃηά το)οῖος ἴῃ ὑπν Κη Π 685, 
Του ψο ᾿ιαϑὶ ϑ6θὴ υλΐηθ 8 ΠΠ]Ἰοϊίοη. 
ΤΒου ἀϊαϑὲ Κπονν ἰδὲ τὴν [16 τνδϑ ἴῃ Ῥ δ]; 
δΑπά ἔβου παϑὶ ποῖ βῃυϊ τὴς ὕρ ἴῃ τηΐηθ θηθην ̓Β ῃ8ΔΠ615, 
Του διαϑῖ βοὶ τὴν ἰδθοῖ ἴῃ ἃ Ὀγοδα ρΐδοα. 

8129. Ῥοι οι οὗ ἃ Εαἰϊπέυ! ϑεγνδηὶ οὗ ᾿ϑβόναῖ, Ρβ. 319-32 

Ῥ58. 81 Βε ρτδοίουβ ἴο ηορ, Ο Φεβονβῇ, ἴογ 1 δ ἴῃ ἐϊδίγοβϑ; 
Μίπο δυο ἰβ σοῃβιιπηθα τ ἢ στιοῖ, ΤΩ 800] δηὰ Ὀοαν;" 

10ΕῸΣ τὴν [᾿ἶδ 18 σοῃβυτηθα ἢ ΒΟΥΓΟΥ͂ 8Πα ΓῺΥ γοΆΓΒ ἢ 5 σῃίηρ; 
ΜῈ 5 γοηρί δι! οἴ ἢ Ὀθοδιιβα οὗ ταϊπὸ 8 ΗΠ]Ἰοϊοη" ἀπ τὰν ὈΟΠ 68 τναϑῖθ αΔΘΥ. 

ΠΥ 411} τὰν δάνοσβαγιοϑ 1 81 ὈδΘΟΟΙΏ6 ἃ ΓΟΡΙΓΟΔΟΝ, δηα ἃ ΒΟΙΤΟΓ ἴο ΠΪΠ6 
ΠΟΙ ΖΏΌΟΓΒ; 

ΑΠπα 1 8πὶ 8ἃ ἴδγγοσ ἰο σἷπὸ δοαυδίηἴδηςσοβ, ἴἤοϑ6 Ο 8566 τὴ οἡ {πὸ βἴγοοϊ 
β6α6 ἔγομι τη6. 

51 δὴ ἰογμοϊΐθῃ 858 ἃ ἀςδα τηδη οιυῪμ οὗ πιϊηα, 1 δὰ {Πὸ ἃ Ὀγοκο νε6856}; 
ἸΕῸΡ 1 ΠΑΡ {ῃ6 5δπάδργ οὗ δην, ἰθγγοῦΣ 8]} δτουηά; 
ὝΥΒΙΟῈ ὑθον ῥἱοὶ ἰοξεοῖμοῦ ἀρδὶπϑὶ ταθ, ἔπον ρἶδη ον ἴἰο δα τὴν ἰδ. 

ΜΒ01Ι ἰτυβὲ ἰῃ ἰδοα, Ο Φοθονβδῃ,, ἰδοὺ αὶ τὴν ἀοά; 
1 ͵ν ὑὐπ|65 ἀγὸ ἴῃ ἰὰν δη65, ἀδ νοῦ τὴς ἔγομπλ ΤΠ 6 ΘΠ Π1168 8Π 4 ΤΥ Ρ6ΓΒ6- 

ουΐουβ. 

160 ἰοὶ ἐν δος βῃῃϊπ6 ὕὑροὴ ἰῃν βϑοσνδηῖ, ἀθί νοῦ τὴς Ὀθοδυβα οὗ ἴῃ γ Ἰονιης- 
Ἰη4η655. 

4318 Οδθ ΜΆ. διὰ ἰδ 8 ἵν ]ελοναδ, ψ ΏΐΟΣ 18 ἸΔοϊκίπα ἴῃ ἴμο Ηοῦ. 
:816 8ο ἰδο αἰ Θτοπο ΥῪ δῶν ἀοιηδηοα ΌΡ 1ῃ6 οοπΐοχί. ἯδθΡ., 1 λαίε. 
4316 1 ϊ., ναροτε αἵ ναπῖέν, 8 σδασδλοίοσίβίϊο ἀδδίχηδίϊου ἱὰ [89 Ἰαΐοσ ΟἿ. ντιτΐησα οὗ Βοδίδϑῃ 

Π 129 Οἱ. ἰηϊτοα. ποῖο ἰο ᾷ 128. 
1819 ῬοδδὶὈ]ν (89 ἰδϑὲ ὑνο πυογάβ ἰὼ ἐμ ΐ8 ̓ἴμθ αν Ὀθθῃ σοττυρ θα ἰῃ ἰγβηδβχωϊβαίοῃ. 
5231190 ΒοΪ ονπς ἰμ6 ΟἸκ. δῃὰ ὅντ. δῃὰ ἴ[)6 ἀδτηδηὰβ οἵ ἴδ σοηϊοχί. 
Ὑ5}} ΣΝ οοτσϑοίίζης ἰδ9 ΗΘΌ., ΒΟ; τοϑαβ δζοεεαϊπρὶν δα σδίςθθ ὩῸ Β6ΏΆΘ. 
ν. 

ΧΩ 7, 6., 
ὡἥῃ τ ἀοΣ Ηεδ. μρλεῥης 1 εαἰὰά. Βαὶ ἐδῖδ ἰδ ποί Βυρροτίβα Ὦν ἰδ8 τιϑίγο δηὰ ἀοιίγδοὶδ σϑῦδμοσ 88 η 

431} Α βοτῖῦθ 88 ἱπίσοάυοδα 186 ἔοἸ]]ονΐης ποθ ψηϊοῖ ἰδοῖςα (9 τοχυΐϊαῦ τηϑίγθ οὗ (86 τ 
σϑαϊηρσ δηὰ [οἱ] ονν της ᾿ἰπ65 πὰ ὙΠῸ ἸΔΊΠΙΤΌ ΘΙ {86 δρῆυρηθο Οἱ τς οἵ ἴδοι δύ ὃν ἰαϊγοαυοίης 8ῃ αἰΐϑη ἰδουσμί 
ζεῖ πλιὸ ποί ὃδ6 αδλαπιδὰ, Ο «]ελονα, [ον 1 λαϑα ἐλε ιοὐἱοκεοα δε αδλαγηθά, Ἰ ΡΝ ἣν 
δίϊενι ἐπ δλεοῖ; τα ἐλ σιησ ρα δ Ῥυὶ ει οἶσποα Ἰσλίεὴ ροαῖς ἐποίεε ἀραίπαι ἐλὲ τιρμιόσωα »γομαϊν 
απὰ οοπίαηιρίμομείῳ. 
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ΤῊΘ 

Βοὶρ 

Νν]ἱςοετ 
οἵ ροῦ- 
βοοιυϊθος 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ὈΕΠΙΨΕΈΒΑΝΟΕ ΕΠΟΜ ΕΟΘΕΒ 

70 ον σγοδὶ 15 ἔῃ ροοάῃοϑϑ τ ὶοἢ ἴδοι Παϑὶ ἰδ] 4 ὉΡ ἴον ἔῃοβε ψῇο ἴδδαγ ἴῃθο, 
ΥΥΒΙοἃ ἴδοι πδϑὲ ἀοπα Ὀδίογο {Π6 8008 οὗ πγϑῃ ἴογ ἔμοβα νῆο ἰσγιβὶ ὑπ66 

ὉΤΏου διάοβὲ [Ποιὰ ἴῃ {Πα Βοογοῖ οὗ {ῃν Ῥγοβθῆοθ ἔγσοιῃ ἰ86 ρμἱοὶβ οὗ πϑθῃ, 
Του κοορεϑὶ ὑῃθπλ ΒΘογ  Υ Ἰῃ ἃ 586] Ὁ ΓΣ ΔΎΥΔΥ ἴσου ἴΠ6 βίσα οὗ Ἰοηζιι68. 

ΣΙ ΗΠ] 59οα 5 Φοβονδῇῃ, ἴον ἢ6 βαῖὶἢ βῃονθα τὴθ ἢΪ5 τδγνοϊΐοιβ εἰμ )655:5 
ΕΟ 1, ̓ Ἰπάφ6ε66, 8814 ἴῃ τὴν Βαϑίθ, 1 αν θδθδη οὐἱ ΟΥ̓ ἔἴγοτα [ΠΥ Ῥγθϑθῆσα. 
Νανογίμοὶθθ ἔθου Βοαγάσϑι ἴῃ6 νοὶσα οἵἨ Ὧν βυρρ !οδίίοηβ ἤθη 1 οτἱοὰ ἴο 

ἴμ66. 
5] να Φεβοόονβϑῃ," 81} γε 18 βαϊηΐβ; δοβονδῇ Κοοροῖῃ δι  ἔυ  π655,5 
Αμπά γοαυϊζοῖῃ ἰο δα υἱϊογηηοϑὶ ἔμ6 οὔθ ψο δοΐδϊ ἢ ργουαϊυ. 
Β6 βίσοῃξ δηὰ ἰοἷ γνοὺγ πη δα σουγαῶο, 811} ῃο ψδὶὶ ἴον Φεβονδῃ. 

8180. Ῥχαγοσ ἴοσ οϊίνοσγαποοσ ἔσομι Ρονοσγίυϊ Εοο8, ΡΒ. δ4 

Ῥβ. δέ ἸΗ:6Ιρ πιο, Ο δεβονβῃ, ΌὈΥ ὑῃν πϑπιο, 
Απά Ὀγ ἰδγ τϊρΐ Ἔὀχθουΐθ υἀσηχθηῖ ἴογ Πη6. 
10 δεβονδὴ Β6Δγ ΤΥ ὈΓΆΥΟΓ, 
αἰνα οδἂγῦ ἴο {μ6 πψογάβ οὗ γ του. 
ον ῥγουά ομϑϑὲ ἤδνα σίϑθῃ ὉΡ δρδιηβὲ Π16, 
Αμα ἴογγῖθ]6 ομ68 μανὸ βουσὶ ων [᾿ἰΐε; 
ΤΏΘΥ Βᾶνα ποῖ βοὺ Φοβονδὴ Ὀεΐογο ὑμοὶγ ουϑϑ. 

10, δοβονβῇ, τν Βείροσ! 
Το Ιογά, Ὁρδοῖάοσ οὗ τὴν [1 
Μδν οδ πα ΤΥ σοσὴς Ὀ8ῸΚ ὕροη ΓΩΥ̓ ἴοσβ; 
Τὴ τὰν δι έυ] 685 οὐαἱ ἔθη ΟΕ. 
ΥΩ σψουϊὰ 1 οὔογ ἴΠθ6 δου οσο; 
ΤῊΣ πδιηδ ψου]Ἱὰ 1 ῥγβίϑε, ἴον 1ἰ 15 ροοά, 
ΤΎΤΏΘη ἔτοιμλ 411} ἔγουῦὶα ἔμου Ὠδαβὲὶ ἀο] νογοα πιο, 
ΑΠπά ταϊπθ6 οΥ68 δα Ἰοοϊαοα οἱ τἷπθ ΘΏΘΙΩΥ. 

8131. Ῥοιϊάοι ἴον Ὠεϊνογαῶςθ ἔγοσῃ Τσοδοδοζοιβ Εοθϑ, Ρβ. 55 

Ῥβ. ὅδ Ἰᾶϊνο 6οδγ ἴο Ὁ ργᾶγογ, Ο δεδονδῆ, δηά [46 ποῖ ἔγοχῃ ΠΥ Β0ρ]}- 
οδιϊοῃ. 

6ϊνε Βορὰ ἴο τ6 8π4 δῆϑ 6 Γ πη6, 1 δὰ αἀἰβιγαοϊθάξ Ὀ. τὴν σομρἰαἰπὶ, 

431: ΤΒὸ ΗΘΌ. δά β ἐπ α δίγοπο οεἰἐν. Ῥοδαὶὶν (818 18. ἃ οοττυρίίοη ἴον ἐπ ἐλα ἐΐπιθ οἵ τὐγλθοιν 
Βυΐ {86 οἶδιιδο ἀδδίγουβ 86 χῃϑύσοδὶ βυσωσηθίγν οὗ 186 νβ. δπὰ ἴῃ 811 ὑγουδο ἐν 88 δα ἀθὰ Ὦν 8 
βοσῖδοι δὰ δα ἱῃ σωηϊπα Ῥα. 60,9, 

5 ΤὨΐϊδ βηὰ [86 [ο]ονίης ὙΒ. ΤᾺΝ 6 ἃ τοίγαϊῃ δα ἀθὰ ὮὉν δ ἰδίου οὐϊζοσ το ἀοδίτοα ἕο 
βάερι. ἣν ΤΟΡες ἴο ᾿δυγαίοαὶ 868. 

παλορας »ταβετγοίλ, ἰδ6 7ατι ἡ μι. 
ᾷ ὍΟ δε 8 ποὺ Θῃ γοὶν οἶθασ ψ βϑίδμογ (86 ἔοϑ ἐπὶ (86 τηὶπὰ οὗ {86 ὑδ] πλὶδὺ ἰ8 δὴ ἱπαϊνϊ ἀυ] οἵ ἃ 

ΔΑΟΪΟΠΔΙ Ορργοθδοσῦ. ὙΤῃδ Ῥογβοῦδὶ ποῖθ, ἐϑΑμο με δα ἷ8 Βίζγοῃ δρα (ῃ6 05. ἰδ οἰοβεὶν Ὅο ΣΩΒΩΥ͂ 
ψι οἢ σοτὰθ ἔσγοπι ὑπ 6 τὶ ἢ} οἱ 188 Ῥοτοίδα τάς 
ἢ ἣν ἡ το 8ο οογίδιη Ηθρ. διὰτ ΗΦ6Ρ., δἰγαηρογο, οἰ οσνίης ἃ αἰ οτουὺ ρυποῖυδ- 
ΟὨ Θ ἰδ 

54) δάδ βοταὶοὶν ἐμ μα Ἰΐπο ΜΒ 18 ἐπυυθτα 

ὯΝ μα. 9: α μείηῳ ϑυᾳαοδὶ ἰδδῦ [86 Ῥδβαϊτηΐδί'β ίοϑδ δτὸ ἀδβηΐΐζο ἱπάϊνίάυ 5, οὶ ΒΌΡΙΙΙΘ 
65, δηρὰ ὑμδὺ ἰδίδ ἰδ ἃ Ὀϑβοῃ δὶ ὑσαυδσ ὀχργθαδίῃβ [86 [οο]ΐηχα οἱ Βἰθ οἶδββ. Ηἰβ Ἰο:ρὶ ΟἿΣ 

ΔΎΒΥ ἴγοτῃ 8}} {Π6 ἐΥθδο Υν δηὰ ἰυγτηο}} οὗ 86 οἱέν ἰδ ρδίμοϊίο. Τὴθ σϑίθσθῃοθ ἰὸ [88 8 9 
Ῥοί εἶδ, ΔΒ (86 ψ Βοΐθ, ὑο ἴδο ταϊάἀ]ο οἱ ὑλ6 Ῥεσγαίδη ροτγὶοα οζ ἰδαίοσ. 

δδ1 1,11., 1 απὶ ταδίϊεδδ. 
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ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ΒΕΟΜ ΡΟΥΤΕΒΕΙ͂Ι, ἘΟΕΒ 

ΒΑηά 1 τηοδὴ Ὀθοβϑυβα οὗ ἴα νοῖοα οὗ 86 δῆοζωυν, 86 ορργοβϑβϑίοη οὗ ἰδῃθ 
ψοΚοα: 

Ἐὸσ ὕὑροη τὰ6 πον οδϑὶ παν, 8η4 ἰῃ δΏβοῦ [ΠΟῪ δἰΐδοῖκ πιο. 

“Μν Βεοαγὶ {πγοδθει' ᾿ῃ τὰν Ὀοβοιη, δπα 86 ἀδδαί δησιυ βη ονογίδ καὶ ἢ τηθ. 
ἜΑΡ δη ἰγοι ὉΠ ΠΩ ΔΓ σΟΙΏ6 ἸΡΟΙ Π16, 8Π4 ΠοΙΓΟΓ ον ογν Βαϊ τηθὶ ἢ πιο. 
ΒΑΠ4 1 αν, .ΗΔ4 1 Ὀυϊ ψιὶηρϑ πΚὸ ἃ ἀονο,1 νουϊά ΝΥ αἸὰὺ δηά ἢὲ δὶ γεβϑὶ;" 
Ἴ,ο, ἴθη ψουϊὰ 1 νϑηᾶεσ ἴδγ οὔ, 1 νουϊὰ Ἰοάσα ἰῃ μα τ]! ἀοΓ 655: 
8] νου ]ὰ Βαϑῖο ἴο τὰν ρΐδοο οὗ τεΐυμο, ἴο ἃ βῃϑι το ἔγοιῃ ἰδ βίογιων σιμὰ. Ἐ 

ϑΟοηΐουμπά {πεῖς οουηβοῖ,; Ο ]ογά, δπὰ οοηΐυ8ε ὑπο ῖν ἰοηριο, 
Εογ νογῖὶν 1 χᾶΖα ὕροὴ ν]οΐθηος δηά βἰγίε ἴῃ ἴΠ6 οἰΐγ. 

100) 8).ν 8δη4 εἰσὶ ἴΠ6Ὺ 5ὸ δροαυΐ 1, ὑροη μα γ᾽ 815. ἐπογθοῖ; 
Τηϊαυϊον δηα τ ἰϑοϊοῖ δγὸ τὶ η ἴἰ, ᾿᾿ν ἸΟ ΚΟ ἢ 655 15 ἴῃ 118 τηϊά δὲ; 
ΕτοΙὰ 118 τηδικοὶ- οἷδοα μονοσογο ἀδραγῖὶ ορργοβϑϑίοῃ δηα ἀδοοϊῖ. 

ΒΈΟΥ ἃ τνγᾶ8 ποῖ δὴ δῆθτν ΕΟ γεν ] θα πιε---ἰ αὶ 1 οου]ά Ἀεδτ-- 
1ὶ 15 ποῖ τὴν ἴοα ψἘῸ τηδρη!θοα Ὠϊπη86} ἢ αρδὶηβὶ τηο---ἴτοι δἷπ 1 οοὐ]ὰ 

δ146--- 
8 1 τγὰβ ἴμοι, ἃ ἤδη Πλϊπη6 6418], ΤΩ σΟΙΏρΡϑηίοη 8η4 ΓῺ δι} } 18 [γθηά. 
ἩΤορεῖμον γα υβοᾶ ἰο ἴδ Κα βυθεῖ οουπβοὶ, νὰ υϑοα ἴο τα Καὶ ἴῃ (οὐ βΒ πουβδ. 
11,οἱ ἀθαίῃ σοιης β ἀθῃ}]ν ὑροη ἢ]πι, ἰεὶ πἷπι ροὸ ἀοτῃ δἰῖνο ἴο ὅ'[οο] "5 
Ξ0ΕῸΣ μα δίῃ ρυΐ ον 8 μδῃ 45 δραϊπϑὶ ᾿ἷβ8 ἔγθηβ, ἢ6 δὶῃ ὑγοίδποα ἢϊ5 

σονϑηδηϊ.9 

5:5 τηουτῃ 18 βιηοοῖμον ἴπδη Ὀυϊίογ, Ὀυὶ ταῦ 15 ἰῃ πὶ μοαγῖ; 
Η!5 νοσγαβ δὲ βοΐζοσ [δη οἱἹ, γεὶ [6 } δγὸ {{Κὸ ἀγσϑνψῃ 5 ψοσγαάϑ. 

16Ὰ5 ἴογ πιο, 1 ψ|1}} “811 ὕὑροη αοά, διά δεβονδῇ ν}}} 8ανα της; 
ἸἸΕ ΘΏΙΠΩ δπα πλογηΐϊης 8η6 ποοη ψ}}}} 1 σοτρ  δἰη δηα ᾿όϑῃ; 
Αμά τὴν νοῖος ν}}} ἢ6 ΒΘ γ 8δη4 ᾿βγεάδθοιῃ τὴν 800] ἴῃ ρϑϑοθ 
Ετομὰ ἴμ6 Ὀδ.16 ἴῃδὶ ἰ8Β ψαροα δϑαϊηϑὶ πη6, ἱπου ἢ ΤΪΠ 6 ΟΡΡΟΒΟΓΒ 86 Ιδην.Ρ 

9 οα ᾿1}} Ποδὺ δπα Βυσ]6 ὑπ 6π|---ς 0 15 δἰ γοποα οἵ οἷ ά.4 

8 ἴδου, Ο Φεβονδβὰ, νὰ Ὀγίηρς ἰβοιὰ ἀοόνη ἰηἴο {πε ρῥὶὶ οὗ ἀεβίτγυοίίοπ; 
ΤΠ6586 ποθὴ οὗ Ὀοοα δηά ἀδοοῖ ψ}}}} ποὶ ᾿ἰνα ουἱ Πα] οὗ ἐμοὶν ἀδυβ; 

᾿ δδξ Οτ, Θπγχοησίης, ον 7. ἰδδι Τὰ μ 

2884 1... ἐεγτοῦα ο7 ἀδαίδ. 
᾿ δὅ8 ΗΘ6Ρ. δαάδβ, Ῥγοῦδοϊν 88 86 τοϑυ] οἱ αἰλιοσταρὴν, ἐδηιροδί. ΤῊΘ δΌδβθποϑ οἵ {86 δοῦ- 

ποοῖνα τενϑδὶβ 115 βοοοπάδυν ογί ίσι. 
1589 ἼΟΊΡΥΊΩΕ, ΕΤΕ. ἴῃ βυρρὶνίηρ ἐλεὶν οουπϑεῖ, τοααϊτοὰ ἴο οοταρ]οῦθ ἐμ [ΐπο. 

᾿π τῆ ΗΘ6Ρ. δὰ ἐλ6 ἑλγοπρ, Ὀυὺ ἰδὶδ ἀοδβίγουβ ὑμ6 δυζωσηθίσυ οὗ ἴδ ᾿ΐπο δῃηὰ ἷβ ὑσοῦδοϊν 
8. δου] ὀχρϑῃβίου. 

555: Βυσάσδηϊν [86 Ἔκ ἷθ Θωγαφοα δὖ [86 ρεγβαν οἱ ἰδ ἐγτίοπὰ δηὰ 98}}19 ἀν ἃ τηδϊοϊοϊου 
ὍΡΟΙ δῖα. ΤὨΘ γϑᾶϑοῃ οἱ ἷβ μοῦ δΏμογ ἷ8 σίνϑῃ ἰὴ 39. ᾿, θυ ἃ ἰδίϑθυ βουῖθθ, ἔβυη δῦ ἩΣΌΩ 0Π6 δίοῦν 
οἱ Κογδὰ ἴῃ Νυ. 1623, Π88 δα ἀϑὰ, 70. ουἱβ αγὸ ἵπ ἐμιεὶν αἀιοεϊ ἥηρα. ὕὕπαον ἐδ ἰηθαδηςς οὗ (δῖα αἴοδϑ 
186 πυτηῦδοῦ δυάάθηϊν Ομ δηροΒ ἔγοσῃ βίη ἴο ρἰυγαὶ ἰὼ 89 ΗΘΌ. 

, .9 5539, τ Εν θα ον ἰμ680 ᾿ΐπθ8 βανθ ὈΘΘῺ αἰπρί δορά, ἴου ἐῆον τβθ ὯῸ δθῆδο ἱῃ {δμαὶγ ργϑϑϑωῦ 
Ῥοαϊϊίίοη. Ὑτβηδίοστοα ἰὸ 8 ρἶδοα αἴϊον 16, {88 ν δυρρῖν {π6 σοηϊγαδὲ ἀθπιβη θα Ὁν [86 σοπίοχῦ. 

,Ρ δδ:5 ΤῊ ᾿ΐπο ἱβ ἀουδι] δορὰ τδν δοοοπάδεν. [{ δυρρ] 168, μονονοσ, [86 βοϊθσοάθες 
τοαυΐγοα ἴῃ 19 δα {ϊ8 ργοϑϑηῦ ζογτα σεδν βίσηρὶν Ὀ6 ἀπο ἰο βοσί 8] δίτογεμ. 

« δδ19 Τὸ {δὶΒ νΒ. ἰὼ ἴδ) ΗθΌὈ. 8 Δρροπαδά νῇῃδῖῦ ἱβ ὑσοῦδο!ν 8 δογὶ αὶ ποῖϑ, ιοδο λανδ πὸ ἐδατισδα 
απὰ το 7εαν ποί Οοα. 

419 

ζονίη- 
οἱ ]6 
Βορθ 

ἘρΡὶ- 
Ἰοχυθ 



Το τ 

Ὡρβθῳ 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΘ ἘῸΝ ὈΕΙΓΝΕΒΑΝΟΕΒΝ ΡΒΟΜ ἘῸΕΘ 

ΑΞ ἴογ το, ονοὸνρ ψ}Π}1 ἔσυβπὲ, Ο δε βονδῆ, ἰπ ἰδ θο. 
ΒΟ αϑὶ ἰἢγ θυγάση ρου Φομονδῇ, δηα ἢ6 ψ|}} βυβίαϊη ἔπθο;- 
Νονογ ψ}}} μα βυΐξον ἔμο στ χῃΐοουβ ἴο θὲ τρονϑα. 

8132. ῬΓΑΥΟΣ ἴοσς Ἐδβοιθ ἔτοπι Ῥεγβοουΐοσβ, ΡΒ. 571-4. 5 

Ῥ8. δ7ὴ 1ἸΒε τιογοϊ] ἴο το, Ο δεβονδῇ, θὰ ταθγοϊξαϊ, ίοσ ἴῃ ἔμθα 15 δῖε 
τείυμε; 

πη ἐδ βμδάον οἵ ἰῃν σψὶπρβ 1 ἰδῖκα τοΐιρο ὑπὲ1}]} σϑ τα 165 ὈῈ ονογρϑϑῖ. 
21 ον ἰο ἀοὐ Μορεὶ Ηϊρῃ, ἰο σοα σῆο ἀφδίοι ἢ θουπο Ἢ} ἢ τὰς; 
ΜΑΔΥ δ 58επα ἴγοῃῃ βοᾶν δα 5ᾶνο τὸ ἔγογ" ἴῃ ΓορΡσΌΘΟ ἢ οὗ Εἶτα ψοὸ πνου]ά 

5ΨΆΙΪΟΥ τηο: 
ΜδγΥ Φεοβονδὴ ϑεπὰ ἔοσι ἴῃ τὰν θοθδ1π ἢϊ5 ον τ ἀπ685 δηα ἢ15 ἔδὶ τ ἴυ}- 

ὨΘ58. 

ΜνΥ βου] 18 ἴπ {6 πιά ϑὶ οἵ ᾿Ιοπ5: 1 116 διιοὴρ ἰμ6 ἀδνοῦτγοῖβ οὗ πηθῃ, 
ὝΝΒοβε ἰθοὶἢ δὰ 5ροβ8Γ5 8η ΔΙΓΟΥ͂ΞΒ, 8η4 ἱδεὶν ἰοησυθ 8 5ῃδ.ρ βνογά. 
ΤΟΥ δανο ργορϑγοα ἃ ποῖ ἴοσ ΤΩΥ̓ δίθρϑβ, ἰμδὶ 1 τϊσῃϊ ον ἀονη 
ΤΈοΥν μᾶνο ἀυς ἃ ρὶὶ Ὀεΐογα ταθ, θυΐ ἔμπον Βανο ἴδ] Θη ἐμογοῖῃ. 

8133. ῬΓΑΥ͂ΟΣ ἔοσ Ῥχγοβοσνδίίουη ἔσο ϑοογοῖ ΕΠ οπιΐθβ, ΡΒ. 64 

Ῥβ. θ4 ἸΗεοδσ τὴν νοΐος, Ο δοβονβδῇ, ἴῃ τὴν ρἱαϊηῖ, 
ϑανο ΤΥ ᾿ἶς ἔγομλ ἀγοδα οἵ ἴδε ἔοε. 
Ξ3ῆ1646 πιὸ ἔγομι {πὸ σουηο}} οὗ ον} } - 06 Γ5, 
τοῖα μα ἑβγοης οὗ ἰῃ6 ψογίκοῦβ οἵ ᾿πϊαυ ν, 
ΥγΠο νοὶ [Πεὶν ἰοησιυο ᾿Κὸ 8 ϑνογά, 
1λΚὸ 8ῃ ΔΙΤΟῪ ἵππον Εϊ ἃ ὈἱζῦοΓ βρθθοῖ, 
ΔΤ δὶ [ΠΟΥ τΔῪ βδῃοοῖ 'π σοῃσεοβδτηρηΐ δἷ {πὸ ρογίοςοϊ; 
ΤΠΟΥ 8δοοὶ δἰ δἰ βυάάθηϊν δηα ἔδασ ποῖ. 
ὕΤΉΟΥ Ἔποοῦγδϑο ὑμοιβοῖνοβ 'ῃ δὴ ΟΥ}] ΡΊΓΡΟΒΟ, 
ΤΌΠΟΥ οοηΐοῦ δθουϊ ᾿ΔΥἹΠΩ 508 Γ68, 
ΤΠΘΟΥ 580 ἴο ὑποπηβοῖνοβ, “ἯΟ ψ]}} 866 ὃ 
“εἴ {ποτὰ 5οδεοῦ δζοσ ἱπαυϊῖυ; ψὸ δγὰ ἱπηοσοηῖ; 
Ενοη ᾿πουσῇ ἴῃ βοδγοῖὺ Ὀ6 νοῦν ἱπογουρῃ," 
Μη Ποαγὶ δῃὰ πϊηά ἰ υπΐδι δοιηδθϊο. 

: 553 ΤῊ νβ. Ὀϑίοπβ Τοστο ὑτορογῖὶν δὲ 86 πὰ οἵ (ἢΐ5 την -αἰϑαιτδησοα Ρ8., ἔος 5 ἰδ ἐδ6 
ὨδίυΓΆΙ βοαιοὶ ἴο 13. 

132 ΤΏΘ ἱἴομοσ ἰδ ΔΕ δὴ ΣἸΒΘΙ ΝΟΌΣ δὰ Ὠἷβ ἴοεβ {86 ταρδοίουβ γΌΪΕσΒ ψ᾿ΒΟΘο 
ΕΝ ἃ αἀυτίπς δα ταἱ 419 οἵ εν ἐγϑίδη μογοα ἱπϑρίγεα τηϑην οὗ ἴμ656 ἱπιραβδιοηθα ογίεβ ἴογ ἀϊνίῃθ 
ἸΠ  ΤΥΈΒΈΙΟΒ. Α βλωτιαα οαΐξίοσ 885 δυισιραϊθα ἰε το Ὠανίὰ δπὰ οοπηρδοίεδα τὲ ἢ ἐδ εἰτηθ τ θη ἢ6 
Βεὰ τοι 88} ἰῃ ἴμ6 οᾶνθ.0 ΤῸ {δ8ὲ}8 Ῥγδυδσ 885 Ὀδεὴ βααθὰ ἃ δοηᾷ οἵ ἰμβη κϑρίνίης, " 11, ΨΒΙΘΒ 
ΔΡΡΟΔΓΕ δρδίη ἴῃ 1081: 

ἘΣ Ἡεβαᾳ υἱτοα ὃν τἢ Ῥοδαῖδὶν 180 οτἰσίηδὶ τοδαὰ ἤγοπι ἰδὲ λαπὰ οἵ. ι ὈΡΡΙ γικ 8 ἰοἰίοΥ 6 οοῃίοχί. ὑδεα Θ0ο Ὅν 
8572 Ἡρδιογίης ἃ ννογὰ ἐλ τε 8 Ἰκύς βούθα χηἰϊπίοοῖς ίοτ μρβος ἐε τῷ 
τ 576 Τιῖ,, ἐλοδα υδο σολδυπιε ἰλε δοπς 07 πιδη 
"57 βοῖῦθ ἡγῥῥνηνθα. το ον που]ὰ τονΐϑο 8ὸ 88 ἴὸ σαδῖκθ (86 ῬΔΙΓΔΙ οἰ ἑδτῃ σοτηρίοδ πὶ τὴ {δα Ἰδοὶ 

οὐῦνι δοιὶ ἴ8 
4133 “Ακαΐπ ἘΠ ΕΤΑΧΑ ἔαϊο οἵ (86 τ χδίοουπ Ὀυΐϊ 5Ρὰ] ἷν τδοουϊδα ο555 ἰὰ ἴ6 7]υἀδδὴ σοπι- 

σωυηϊΐν 15 γοιρες ἰῃ βοῦς. Ῥγοῦβδοϊν ἐδο ὑβ8., ᾿ἶἶζ οἴδοῖϑ ὁ οἶδϑϑ, οοϊηθδ ἔγοτῃ ἴδ σηϊα αἴ οἵ 
18ε Ῥεγδῖδιι τι8 0 06 Π 

νϑ. δ ὀχοοοάϊηζὶν ἀουδιίυ!. ΤῸ Υ595. δπὰ σοϊηπιθηϊδῖοῦα ἀἰϊδετ πνεῖν. ΤΏ 
ἀδυνο. ἡ μεξξι ιν εν δθβΌτηοα ἰμδὺ δ οοπιΐϊπυ 65 ἐπ6 δρϑθοῖὶ οὗ ἴδδ ῥἱοϊζογα. [{ νοΐϊοθϑ [8 οὔτ Δ}᾽5 
διςυαάθ ᾿ον σὰ 815 Οὔ σα. 

4420 
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ΡΕΕΡΕΕΝΑΤΙΟΝ ΒΒΟΜ ΒΕΟΒΕῚ ἘΝΕΜΤΙΕΒ 

ἼΒυϊ δοβονδὴ ν}}} 5ῃοοὶ δἱ βου τ] 8ῃ δέτον, 
ϑυ θην 5814}} ἔμ ὈΪον ἔ84}} ὑροπ ἔπμοια; 
δΒΑηἋ δε ψ}}} οαυβϑο ἴδοι ἴο βία ]6 Ὁ. ἐποὶρ ἰοησυθ;" 
ΑΙ] ψῇο 866 ἴβϑιῃ 8.81} ναῷ ὑπ6 μοϑδα. 
ϑΑπα 8] πιθὴ 8}8}} ὈῈ ΒΘ τὰ ἴθαγ, 
Αμά 5841} ἀδθοίαγε {ΠῸ σψόσκ οὗ αοάα, 
Αῃά 85}8}} τ ΒΟΥ ΘΟ: Σ ψἢδὶ μα μαίῃ ἀοῃθ. 
ΤῊΝ τἱχῃΐοουβ ψ|}} γο)οῖςα ἰὴ Φεβονϑδῇ, 
68, ἴδον μὶ}} ἰδ Κα γοΐυμο ἴῃ ἢ πὰ), 
Αδὰ 4}} π6 υργῖσῃϊ ἰῃ ποαγὶ Ὑ}}} σίογυ. 

8134. ῬΓΑΥ͂ΟΣ ἔος Ῥχγοβογναίίοη ἔσομι Ἐπ οηλθβ, ΡΒ. 25 

Ῥβ. 2ὅ '᾽Τ7ο ἴδεο, Ο Φομονδῖ, 1 ̓ ξ ὉΡ τὴν 8ου]," 
321 {γυῖ 1η ἰδοο, ἰοἱ τὸ ποῖ Ὀ6 835} δπιρά; 
Τ1,κοἷ ποῖ τϊηο δῃθυ 65 Θχα δ ΟΥΟΣ Π16, 
δΑηἀ Ἰοῖ ποπο ἐμαὶ νψαὶὶ οὐ ἴδε ὈῈ δϑῃδιηρά: 
Ικεἱ ἰποῖ 6 δϑῃδπιθα ψῇο ἀ68] ἰγοδοβογουβὶν σιϊποιῖΐ σαυ56.Ὁ 

43 8ονν τὰ ἰδγ σψγ8, Ο δεβονβδῇ, 
Τοδοδ τὰο ἴῃ Ρδί 8. 
Ὅ,εδα τὴὸ ἴῃ ἰῃν ἰσυΐϊῃ δηα ἴθϑοῖ της, 
Εὸγ δου τὶ ἴῃς ἀοάὐ οὗ Υ βαϊναίίοη, 
Απας ου ἔπθο ἀο] νϑὶϊ 4}} ὑμ6 ἀδυ. 

ΤΑσοογ ἴῃς ἰο ἐῃν ον! πρκΚιηΠ655 ΓΟΙΊΘΙ ΕΓ το: 
ΒΒ δι οθοῦ ΤΠΥ̓ ἰθποσ τπογοὶθϑ, Ο δοβονβϑῃ, 
Ἐργ ὑπον, ἱπά θεά, δγε οὗ οἷά. 
ΔΤ β:η5΄ οἵ τη γουΐῃ, ἀο ποῖ γοιῃθιηθεγ, 
ἼΒροδυβα οὗ ἐν Ζοοάῃο685, Ο δεβοόνβδῃ. 

δ(οοά δῃηἀ υρτὶμὶ 15 δοβονδῇ," 
Ης τοβοποῖῃ 5: ΠΏΘΓΒ ἰη ἰῃ6 ψΑΥ, 
ς συϊάεϊῃ πα τθοῖ ἰῃ {δ6 γἰσῃϊ, 
Αμπά ἴοδομοῖι ἴΠ6 τηθοῖκ Ηἷβ αν. 

γ647 Τ,1., ἐλεὶ» δίοιοξ. 
5648 Ἠροδίοτίπα [86 ἰοχὺ 88 {80 οσοῃίεχί τϑαυΐγοθ. 
184 Πὴ|ὸ {86 ΟΥδΓ δογοδίΐϊο ὕ88., (15 ἰ8 8 πηοδδὶο τεϊ που οἷοδο Ἰοκίοαὶ οσομηθοίϊίου ΟΥἩὨ οἸἰτπδχ. 

1τ ἀσαννβ ἰδγχοὶν ἔγοτι ϑοῦ, 11 15., δηὰ ἔχ. 33,34, Ὀυΐ (Π6γθ 18 ταυοι ὑμδὺ ἴ6 οτβί δ] ἱπ 86 ρ8. ΤῊΘ 
πὐπώδο Ῥυτροδθ ἱβ οὈὐνίουβ δηὰ ἰδ ὑγορδΌν Θοτθθβ ἔγοστα {86 ἰδίϊδσ ρδγίὶ οἵ ὑμ6 Ῥϑγαίδῃ οὐ ἔγτοσῃ ἴδ} 

. Ῥογοά. 
862δι᾽ι ΤῊΘ βοοοῃὰ ἴῃ ἰῃ ἐμο θτϑὶ οουρ]οὲ 8659 Ὀθϑα ᾿ἰοδὺ, ὁχοορὺ ἰδδὺ (6 ψόοσὰδ Ο πῖν Οοα αν 

ῬΘΘῺ ῥτέδοτν : 
252 Ο ιοἱἐλοιί ὁΠεοῖ, ᾿ἰξ., ὑπ ναΐπ. ᾿ 

425) 80 Οἷς. Ηρ. 88 ἰοδὺ ὑδ6 ἰηΐοῖαὶ ἸοςίοΣ ὁῳ ουλας ὃν (6 δβοτοϑίϊο βιίγυισΐυτο οὗ {86 οδαρίοτ. 
42510 ΤὨτουσῃ 8 βογί δὶ δττὸῦ (ῃΐβ ᾿ΐπθ [88 Ὅδθθῃ ἰγϑηδίοστοα ἴο (86 βενθηΐδ νβ., ψυῖθ 186 

τοδυϊ δαὶ ἰδ οομίδίηβ ἰὮτϑο ἰπδιθδα οὗ ἔνο ᾿ἴωοϑ. οβιογοὰ 88 δῦουϑθ, ἰδ οοσυρ ϑῦθβ ὑμ9 ἀδίβοςδνθ 
οουρίοε δηὰ ἰβ ἰῃ ροτίδοϊ κοορίῃς νυ τλ6 ἔο] ]οτίηρ οοπιοχί. 

4255 ΑΒ 8 τοδιιὶῦ οὗ [86 Βογί Ὀδ[ δγογβ ἰῃ {86 ργοϑθηῦ οοπϊοχί, ἐδν Κρθα μᾷ ἐμήν ὯΔ ὈδΘΘῺ τὸ- 
α γνίμῃ ἔτοτι 79, Αἱ 18 ὑσγοδοῃῖϊ ροδίἰΐοῃ δὲ ὑλ6 δηὰ οἵ δ 1 ἀοδίσζουνβ ἴδ9 τος τοϑύσίοαὶ βυτωσηθῖσν 
οὗ ἰδ να. 

12δ1. δο ϑυντ. Ἡδρρ. δά ἀδ τῖν ἐγαπδρτεβδίον 3. 
ε25ι Ἡοῦ. δαδ ἰλεγαίογο. 

4] 

Ουϊάο 

Ῥασάοι 



Ἵ 

ἴπνο- 
οδίσος 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΟ ἘῸΝ ὈΕΙΝΕΒΑΝΟΕ ἘΈΟΜ ΕΟΕΒ 

1041} ἢ15 ΑΥ5Ὁ ΒΓΘ ΤΏΘΓΟΥ 8η4 τ υἱἢ, 
Τὸ ἴμοβο ψῇο Κοορ 8 οονοηδηὶ 8η4 5 ἰδβὶ ΠΟ ὨΪ68. 

ἸΕῸΣ ἴῃ 886 οὗ {ΠΥ πδιης, Ο δοβονβϑῇ, 
Ῥαγάοπὶ τΐπο παι ν, ἴοσ ἰἰ 15 στοδῖ. 

Ύ͵}ο 15 δα δαὶ δαγοὶ ἢ Φθβονβϑὴ ὃ 
Ης ν1}} ἱπβίσυςσϊ Ηἷπὶ ἰῃ ἐῃ6 ΑΥ ἰμδῖ Βο 888]}} οβοοϑο. 

1}: Ηἰπη96 1} γν}}} ἀν 6 }} 1 Ῥγοϑρουῖν, 
Αμπά 5 βοοὰ ν|}} ἱπδογιὶ ἴῃς ἰδηά. 

Ἡ ΟΒοΟν Δ ἢ 8 βοοσγοὶ ἰ5 ψ ἢ ἰποβο το ἴθδγ ἢϊσα,; 
ΤΗδὶ δ δ πλϑῖκο 5 σονοηβδηὶ Κπόνγῃ ἴο {86}. 

ἈΠ, Π1η6 ΟΥ̓65 8Γ6 δνοὸῦ ἰονχαγά δεοῃονβδῇ, 
Ἐὸσ Βο Ὀγιηροὶῃ ἔογι ἢ τὴν ἔδθοϊ ἔσο {86 ποῖ. 

16ΓῸΓη ἰοναγά το δπα ὃὈ6 σγδοίοιιβ ἰὸ πηθ, 
Ἐογ 1, ̓ Ἰπάδεά, δπὶ ἀσβοϊδια δηά δ!οϊοα:; 

1ΤΒ ΘΙ’ να ποῖ οὗ {Π6 ἴσου 68 οὗ τὰν ποϑγὶ, 
Αμα ἔγοιμῃ τὰν ἀἰβίγαϑϑοϑ Ὀγὶηρ ἴδοι πὰς ἔογι; 

ἸδΟθϑογνοὶ τηὶπο δ] ]Ἰοϊ ἢ δ πα τὴν Ρϑίῃ, 
Αμα στδπὶ ἴδοι ἰουχίνθῃ 688 οὗὨ 81] ΤΥ 5118. 

ἸϑΟΟ,ΒΙ66Γ Ταΐπ6 Θῃθυηΐθ5 ἴογ ἔΠΟΥ ΔΓΕ ΤΊΒΠΥ, 
Απάὰ ἴδον δΒαῖθ τὸ νυ τ νϊοϊοηὶ μαϊγοάᾶ; 

ΞΟ. ΚΘΟΡ ἣν [6 δπα ἀο ἑνοῦ τηο, 
1,εἴ πιὸ ποῖ 6 δϑῃδιηθά ἴοσ ἰῇ ἴπθε 1 ρΡιυΐ πιν ἰγυϑὶ. 

321 οἵ 1 ΤΥ δηἋ ὈΡΓΙσ  Π655 ῬΓΘΒΟΣν 6 Π16, 
ΕοΣγΙ ναὶ ἴοσς ἰμθο, Ο δοβονδὴ. 

8135. ῬΓΑΥΟΣ ἔοσ ἢ οἰ ϊνογαποθ ἔγοπι του - ΟΟΓΒ, ΡΒ. 28 

Ῥβ. 38 ᾽Τἴο μθθ5 1 οδ]}, Ο Ὧν Εοοκ, ἴυγη ποὶ 8 ἀοδΐ θἂγ ἰο πιο; 
1,.εϑὶ ᾿ἴ μου ἴυγῃ ἃ ἀςδὲ δἂγ ἰο τηϑ, 1 θδοοπια Κὸ ἴμοϑα ψῆο 3οὸ ἀἄοτη ἰο ἢ 6 

Ρἰϊ.» 
ΞΗοδῦν ἴῃς νοΐϊοα οὗ τ ν ΒΡ] 1οδἰϊοπ5 θη 1 ογν ἴο ἴῃ66; 
ἌΣ 1 ἢ Ρ τὰν μδηά5, Ο δοβονβδῃ, ἰοναγαὰ τ᾿ γ ΠΟΙΡῪ 88 γπ6. 

Β25δ1᾽9 ΗρΌ., αἱ ἰλθ τραψὲ ο7 “ελουαλ. Βαΐ (86 τηοίτο οἱ ὕ88 νβ. δίζουριν βυχιζοδίβ ὑπαὶ (μῖ8 
ἯΔ8Β 8, δο ῦ8] οἀχσρδηδίοῃ ἴγοση ἴδ ογ κί δὶ υἱοὶ τοϑα αἱ λὲδ ισαμψε. 

251: Β᾽ 'αἈ1|ν οοττοοϊζης 86 ΗΘΌ. 88 ὑμθ οοηπϊοχῦ τϑαυΐγοβ. 
2514 7. ε., ἰὴ ΓΟνογΘ 18] δὐὐλυαθ 15 ὨΘοΟΒϑΆΓΥ ἴου ἰμϑ χης δ υηάδογίβησίης οὗ ἴδ αἰνίηα 

Ῥυσροϑο δηὰ ἴον ἴῃ 65 ΒὈΪΪΔΗταθηῦ οἵ 186 ᾿ηςἰπλδῦθ Ὀοηα ϑύνδθη ἢϊπ δηὰ πο ἱπαϊνία δ). 
Κ2511 Ὠλϊνϊαϊης 186 ΗδΌ. Ἰοϊῦοτβ 85 ἴἰ86 σοηϊοχῦ τοαιυΐγοα. 
12δ1 ϑυρρὶ νίης ὑπο νοτῸ γοαυϊγοὰ ὃν ὑμ6 ϑογοβίϊο διγυσΐυτο οὗ [ἢὩ9 ομδρίθσ. Α δβογίρθ, Ὁν 

ταἰϊδῖδκο, 888 τοροδαιθά δ ἴμ9 Ὀοχί ποϊης οὗ 15 (86 ἰπ 18] νγογὰ οἱ 13. 
τὰ 25: 8δ0ο αἰ. ΗδΌ. οταὶϊϊ Ο ὑελοναδ. Αἰαίον δαϊύος 885 δα ἀϑά, ἰῃ ογάογ ἔο δάδρὺ ἴδ μα. 

ἴο ἸΙτυγχίοο! υδο6, εάφεηι 7 ἐταεὶ, Ο Οοα, οιιὲ οΥ αἱὶ ᾿ΐς ἰγοιιδῖξε. 
8135 ΤΏΘΓΘ δΓῈ ΣΏΘῺΥ Ροϊηὶδ οἱ οοῃίδοῦ θεύνθθῃ [18 ῃ5. δϑηὰ 15, 2425, δηὰ Ὠύ. 261::π1, 1 

ἯΔΒ Ἡτιτ6 ἰῃ 8 τη οἱ φυϊοεῦ δηα γονϑϑ δ δὴ ἰηΐδηδο ἰηϊδγοβὲ ἰὴ [86 τίζυδ!. [ὑ 8. Ὀγοῦδ 9 μι 
ἰῳ ἄϑιθον; Ψ89 8 [ονϊῦο δηα ὑμπδὶ δ ᾿ἰνοα ᾿ἰαῖθ ἰῃ [6 Ῥογβίδη ρμογὶοὰ ογ οἰϑο βοοῦ δΐζοῦ ἴδ 6 οοηυθϑίϑ 
οὗ ΑἸοχαηάον. 

βϑε ἐἐρυοιῆς «ελουναΐ, ΜὨϊοΝ 15 ποΐ δυρροτγίοα Όν ἐδδ σδίσθ οἵ (86 δοῃίοχί. 
ο . 6., αἰθ. 
»283 Οἷκ., “ελουαΐ λαϊᾷ λεατα. 
4282 Ιηδοσγιϊης υδὴλοναλ 85 1.6 τρϑίσο ἀδσηδηα. 
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δ ΓΔ [16 ποῖ Δ ΥΔΥ τ τ ἴἰΠ6 τὶς Κοα δηα τ ἢ ἴῃ 6 ψογκοῚβ οὗ ᾿ηἰυ γ, 
ΒΟ 8ῖὸ βροδκίηρ οἱ ροδος ἴο {πον πο οῦβ ψἘ116 Τα βο ἰοῦ 18 'ἴπ ὑμὶν 

Βοδγίβ. 
Ὁ τγϑαυΐϊΐο ἔῃθπὶ δοοογάϊης ἴο ἐμεὶν ἀθθά8, δῃά {μ6 δν}] οὗ ὑποὶγ ἀοϊημ8;" 
ΔΑΤοοσαΐης ἴο [86 νοῦ" οὗ ἐμεῖγ Ββδη 8 ταπάδγ ἴο ἔμθπὶ ὑμὶν ἀδβογὶ. 

6Β]ε59ε« θὲ Φοβονδὴ ἔογ Βα Βαῖϊι ῃοασά 186 νοῖσα οὗ ΠΥ βυρρἰ!οδιοη8: 
ἽΦΟΒονΔῈ 15 Τὰν βἰσοησὶῃ 8ΔΠ6 ΤΥ 5}1614, Ων Ὠροαγὶ ἰγυβίοθι ἢ ἴῃ Ὠΐπι; 
Απα 1 δὰ Βοϊρθά δηά τν μεδαγὶ ἀοίἃ οχυϊὶ, ἱπογοίοσαε τ ἢ ΤΥ ΒΟ Μ1Π11Π 

ρΓϑῖβα ἢ1πὶ. 
ΒΙΒονδὴ 15 [86 βἰγοηρὶῃ οὗ ̓ Ϊ8 ρθορίβ, δῃὰ 86 βανίπς τοΐυσο οὗ ἢ15 δῃοϊηἰθα." 

ὅϑθανα ἴῃ γ ρϑορΐα δηὰ 0655 ἰἷπο ἱπμογἴδησς; 
Ἐδοα τδθπλ 8150 δηὰ [{ ἱμόσὰ ὉΡ ἴογονοσ. 

8.136. Ῥοιξοι ἔοσς ᾿ϑδοναἢ᾽ 5 Ηοῖρ δξαϊπδὲ Μαϊϊοίουβ Εο68, ΡΒ. 4012-.1 

Ῥ8. 40 138ς ρἰοαϑοά, Ο Φοβονϑῇ, ἴο ἀθ νοῦ το, δ Κα μδϑῖθ ἴο ΠΡ πι6; 
ἸΜΔΥ ἴποβ86 γὴο 86οῖκ τὰν [6 θ6 δϑῃδιηηθα δηά οοπίουπάρα ἰορσοίθογ" 
1,ἷ πο ΡῈ ἰὐυγηοα 80Κ δῃηὰ ρυΐϊ ἴἰο 5ϑῆδηιο, ψγο ἀεἰ ἰσῃϊ ᾿π πιν τηϊϑίοσϊυῃο; 

11,6ἴ ποτὰ Ὀ6 ἀεβοϊαϊα θθοδυβα οὗ ὑΠ6 1 588π)6, γ)ῶο 88ὺ, Αδδ, δἢδ. 

16], 811 ῇο βεοῖκ ἰποα Ὄχυϊὶ δη4 το]οῖσα 'π ἔδθο; 
1 ἴἴοβο σψθο ἰονο ἐπ γ βαϊνδιϊοη σοῃ τη} ταρηῖ ν δοθονδῃ. 

ἸἸΘηοα 1 81 δῇ }οὶρα, Ο Φοῃονβῆ,5 μαβίθη ἴδοι ἴο τη6: 
Ο ἴδοι ΤΥ ΒΟΙ͂ΡΟΓ δηὰ τὰν 6! νογοσ, ΤΥ Οοά, ἰδυγν ποὶ. 

8137. Απ Οἱά Μδη Ῥγαγοσ ἴοσ οϊΐνογαηοο, ΡΒ. 71 

Ῥβ. 71 ΜΙ ἰδοο, Ο δεδονβϑῇ, 1 86οῖ τοΐυσο; 
1,οἴ τὴ ἤϑνοσ δ6 ρυϊ ἴο 8Π8π|6. 

1283 ]. 6., ἀἄο Ὠοῦ οοιιμπῖ τη ἰὼ ἰδ υτῦοτ οἵ. 
828. Α βογίρο 888 δα ἀϑὰ ἴδ οἰ] ον οχρίδηδίοτυν μοῖρ, Ὀβϑοὰ οὐ 8. 512 βῃηῃκὰ 16ζὉ. 245, δὰ 454, 

ΓΌΡ εν ἀν ποῦ ΟΡ Γρεῖαίε 9 ἀρδον ᾽ν ΛΟνολ, απαὰ ἰδε υοτὰϑβ ο7 λί λανιάς; δά υοἱῖ! ἀεδίτου ἰλετα απὰ ποὲ 
ἐλοπι ὦ. 
4285 80 Ταῦ. δηὰ ΟἹς. δοὰ ἰὴα τοαυϊτοσηθηῖδ οὗ 86 οορίοχί. 
5288 80 ΟΙκ., ὅυτ., δηὰ οογίδίῃ ΜΞϑ. ΤῊΪΐδ 1θ οἰθασὶν (89 οτἱ αὶ πὶ τοδαϊησ 88 ἱπάϊοαϊθα Ὁν 

186 ζοϊ οί ν8. τόσα [86 ρδγβ οἰ ΐϑγη δηαὰ (86 οοηίοχί ἰὐ 18 οἶοδὺ ἰδὲ ον 5 δηοϊηἰθα τὴῦδϑ ἴῃ 
τοοαδίδηϊο παίΐοη. Α ἰδίαι βογῖίρθ, δονονθσ, ν8ο διάδα (869 Αποὶηϊοθὰ Οτπο 88 ἰδ ρῥγοπιβοὰ 
ταθβϑδίϑηϊο Κίης, ομδηρϑα μοῦ λίθ ρεορίδ ἴο 70᾽ ἀὐπι ἰὼῃ ἴμ6 τεῦ ραγὶ οὗ (Ὡ8 νβ.0 Τῇ ρϑδβϑαβὸ ἴῃ ἐΐ8 
ὉΠΕΙΠΒΙ ἐνῤο ἐδεὶ ΤΊΟΩΙΥ δυσαοδῦνο οἵ [ἢ6 ΒΘῺΞΘ ἴῃ Ῥ ΒΙΟΩ {Π6 ἰδγτῃ Μοβδίδὴ οὐ Αποϊπθα Μ᾽88 ἰγσϑα θην 

γ ἴὴ6 τηλϑῦ. 
136 ΑἸτδουχ )οϊηθὰ ἴο δῃοῖῦθοῦ Ἕ ἰν ἰδ ονϊαδηΐ ὑμδὺ ἰμΐ8 ἰογνθηῦ ὑγανοῦ ΜΒ ΟἿ Θη(ΓΟΙΥ 

ἱπαθρθηάθηῦ, ἔοῦ Ὁ ΔΡΡΘΘΓΒ 88 Ῥβ. 70 ἴῃ δ ᾿ἰδίθγ οοϊδοϊίίΐίοῃ. 115 Ὠἰπίοσιοδὶ Ὀδοκγουμα τγ88 6.1» 
ἀδηῶν ἃ ὕπο οὗ ρογβοουζίοῃ. 

ν 4012 ἩΘΌ. βαά9, τερε  οαδιν: «ῳελοναλ. 
"4014 80 Ρα. 703. ΘὉ. δια ἀὰὰβ ἐο ἀδείγου {ϊ. 
χ 401: ὅο [126 ΡΔΓΔ]]οὶ ἰῃ 5. 705.:. Ἡρῦ. δαὰπ ἕο "6. 
γ 4016 ΤΏΪδα Ἰΐπο ἰὼ ἰδ6 ΗΘ6Ό. ἰ8 ονογίυ!]. Ῥτγοῦδθοὶν 186 νοσῦ δαν νδὲ δα ἀϑὰ ἔσγοτι ἐδ ῥϑγα]οὶ 

4401] ΤΏ ὈΔΙΒΙΪοῖ, Ῥ8. 706, ἢλ5 Οοα, ψ ὮΙΟΣ ον ἀθηοἶν βιοοὰ ἴον δι οτἰαίηδὶ ελοναλ. ΤὨὶδ ἰ8 
οἷοδσὶν ΚΟΡΡΟΥ ὃν ἴδ6 ρϑγδϊ !οἰΐδυ οἵ ἴὴ6 ποχὲ ᾿ἴπ6. 

8 137 ΓΗΪ ρ8. ἰδ (86 ὑσγαγϑγ οἱ δ οἷα τηβδῃ Ὀθϑθοὺ Ὁ. ἔοθβ. Ηἴδθ τν88 ἔβζη αν τὶ ἢ Ὀΐϊ., ΠῚ [8.. 
δηἀ τὴν οὗ [86 ΘΑΓΙΪΘΤ Ρδ6., ἃ5 δἷβ τῆϑην αυοίδίζοῃβ ἱπα!σαῖθ. 88. 1.-3 ατὸ αυοϊοα ίτοτι 311- 18 
δἰἰσῦ βοῦῖ 8] νϑγίδιίοηβ. ὙὨΘ ἀδρθοάθῃοθ οἡ ὕμιοϑθθ ὡν τ κρβοτολε ἰαῖὶθ ψτισθ δηὰ {89 ἰδοὶς οὗ 
ΟἸοδο ΕἸΌΘΓΆΓΥ Ὁδὶν δυχαοσὶ ἰδὲ Γ[ἢ9 08. ΘοΙχθθ ἔγομι ἴθ Εἷς. Ἐδειθα, 
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ΤΠ ο νογ πα ἴῃ ἢν τ ϊθουβηθ85, δπα ΓΟΒΟῸ6 ΤΩ6; 
ΓΤ πο] ης [Π]πη6 ΘΔΓ ἰο π|6 8η4 8806 126. 
38 ἴῃου ἴἰο τη6 ἃ βἰγοῃρ τοῦ," 
Α δουβο οὗ ἀοίφησςος ἰο ἀθῖ νοῦ το; 
Εογ ἴδοι δγὶ ΠΥ τοοῖκ δηά των ἰοσίγοϑϑ. 
4δβοια πο, Ο τὰν αοά, ἔγομι ὑπὸ νιῖοκοα,ἢ 
Ετοῖὰ ἰπδ Βαπά οὗ 86 υητὶρηΐθουβ δπα νἱ]ἱοϊοηῖ; 
δΕῸΣ ἰδμοιυ δὶ τ Βορο, Ο ]σγὰ, 
Μν ἰγυϑὶ ἴσοι ἣν γουϊῃ, Ο Φεβονδῇ. 
0η ἰΐθο δνο 1 ἰοδηρα ἔσο ὈἱγὶΒ; 
ΤὮου ἀϊα5ῖ ἰδ Κα τὴθ ἔγοτηῃ τὰν ποῖ ΠΟ Γ᾿ 8 ΨΟΙΩΌ; 
ΜῈ Ργϑῖβε 888} "6 σοῃξπυ8}} ν οὗ 66. 

Ἴ 8τὴ 8η οὈ]ϑοοῖϊ οὗ ψοπάογο ἴο τηϑην:; 
Βυϊΐὶ ἴδοι ατγὶ την βἰγοης τοΐυξα. 
δ) νυν του ἰ8 ἔ.}} οὗ τὴ ῥγαΐβθ, 
Απά οἵ ἰῃγ πορογ [Ὠσουρδουΐ 811} {πὸ ἀδν. 
ϑΟδϑὶ πιὸ ποὶ ΟΕ ἴῃ οἷά ρα; 
Ἐογβακο πὸ ποῖ ΒΘ Ὼ ΤΥ ϑιγοησίδ δι! οἰ ἢ. 

ἸΟΕῸΓ Τλΐπ6 ΘηΘΙἶ65 Βρ6ΘΪΚ ΘΟΠΟΘΓΠΪΠΡ ΠΊ6, 
Απά {δον ψῇο ἴυτκ ἴοσ τὴν [16 σουηδβοὶ ἰοχοΐδμογ, 

Ἰϑανηρ, ὁ σοά μαὶῃ ἰογβδκϑη Ἀἰπι; 
Ῥυγβυο δηά ἰδῖκα ἷπι; ἴοσ ἴθοσα 15 Ὧἢο ἀ ̓ ν γοσ.ἢ 

80 ἀοά, δ ποὶ ἔξ ἴσου τῇθ: 
Ο πὶν Οἀοά, παιδία μδϑῖδ ἴο μοῖρ πηἊ.ἕ 

12] οἱ ἰῃς ἴοαβ οὗ τν [᾿6 θ6 δϑεμαπιοά δηα ἀἰβρτδοθά,Ἐ 
ΜδΥ ἰἴπον ᾿ὲ σονογοα στ τοργοδοῖ δηα αἀἰβατϑοο. 

ἸΒυῖϊ 1, ΟἿ ΤΩ ραγί, ἤορα σοῃἐϊηυῖὶν, 
Αμὰα ῥσγβϑαῖϑε ἴδε γεῖ ἵοσθ 8Πη4 πΊοσο. 

1 ν τουῃ 6 ]]}οἷἢ οὗ ἴῃγ τ ϊδθουϑῃ 685, 
Απὰά οὗ τὰν βϑιαϊναϊίζοι ἰπγουσμουΐ 4}} {Π6 ἄδν, 
ΤὨουρὴ 1 Κηον ποῖ μον ἰο ἰ6]] τἴ.} 

161 ν}}} θορσίηκ τι ΤΏγ τὐϊρϊν δοὶϑ, Ο Τογὰ,] 
Ι ν1}} τη Κα τηθπιΐϊοη οὗ ἐδ εἰσι ϊθουβηθββ, Ο Φοβονδᾷ. 
0 αοά, ἔδου μαϑὶ ἰδυρσῃὶ τὰς ἴτομῃ τὰν γουΐῃ, 
Απά 5.}}}1 ἀθοϊαγε ἔν νοηάογίυ! νοῦ κ8, 

Ἰδρᾳ, ὄνϑὴ ἴο οἷά δρὲ6 δηἋ Ξ,γδὺν Πιδὶγ. 
Ο ΘΟοά, ἔογβαδαϊο πιὸ ποῖ, 

"715 8ο ΟἹς., Ταγρ., βὅνυτ., δὰ 186 οτσίμϑὶ ἴῃ 313. 
9718 ὅο Ῥ8.γ8116ὶ ἰὼ 313. 
4714 Τιῖι., λαπὰ ο7) (λ6 ιυἱοεκοά. 
9711 1. 6ὁ., ἃ Ὠϊάθουϑ οὈ]͵Θοοῖ. 
{715 Τάϊ,, ἐἶπια οΥ οἷά αὐε ᾿ ᾿ 
εἼ1}2 Οἵ, ἴον οὔραῖπδὶ, Ῥβ8. 3553, 405, ΤΉΪ8 νυν. ταδν ὈΘ εἰ πιρὶν 8 βοτῖδὶ δα ϊ οι. 
7112 5ο σχωϑὺν Ηορ. Μ553. ϑδνσ. δηὰ ΗϑῦΌ., δὲ οοπδιιπιδά. 
171} Ἠ6Ό. βάά5, ἀδβίγονίη:ρ {π6 τηδίσο, τοδο δεῖς πῖν λωγί. 10 ΡτΟΌΔΌΪν νγᾶϑ (δίκϑῃ ἴσοσα 3. 
271. ἘΟΙ]ονίης Βγίααβ τ᾿ ἐγαηβ  δίϊης (δΐ8 ἀουδεία! [ἰπ6. 
ΚΊ7͵116 Τ1ῖ., σπίογ ἵπ. 
171. Ὀϊνιάΐης ἴδ6 ᾿ἰπὸ 88 ἴδ: ῬδΓΑ 116] 8. δα ταϑίσϑ σϑαυΐγθ. ΗθΌ. δα ἰλίπα αἰοπδ. 
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Ὁμῖ} 1 ἀφοίαγε ὑἱδῃγ βίγοησι ἰο ἃ ἰυΐϊυγα μοπογαιίοη,ῃ 
ΤΥ τἱρῃὶ δπά ἐὰν γβίθουβποβϑ, Ο σοι, 
Ὁ ὴ ἰσὰ δα στοαὶ ἐΐηρΒ ποιὰ δ8ϊ ἀοπο. 

Το, Ο Οοά, ἰ8 {ΠΚὸ ἰπθα, 
0.0 Πδϑὶ οδυβϑοα τηθϑ ἴο 866 ΙΏΔΩΥ ἰγοῦ 65 29 
Βαυὶ ἴδου νι] τονῖνα πγ6 5 αρδίη, 
Απά νἱ]ῖ Ὀτίῃρ τθῦ ὉΡ ἔγομι ἴμ6 ἀδρὶἢβ οὗ ἴδ φασίῃ. 

ΤΤΉου τ} ᾿ΠΟΓθα86 ΤΩΥ ΦΊΟΓΥ δά δρδ1η» σομχίογὶ τη6, 
5] ν}}} αἰϑο ργαΐϑοι οῃ ἐμε Βδῖρ, {ῃ ν ἰδ Ὁ] Π688,5 Ο τὰν αοά, 
Το ἰδθα ψ}}} 1 πιᾶῖο στηοϊοαν οἱ ἐπα ἱγ7χρ, 

3),ΜὴΥ [1ρ5 ψ1}} βδῃοιῖ ἴοσ 0 Υ, 
ΜῈ τουϊἢ" νν}}} πλαῖκο τη ] αν ἴοσ ἴδθο, 
Απά τὴν 16, ψ ῖοὴ ἔθου δαϑὲ γοάἀθοιηθά. 
ἘΜ ἰοησια 880 5}}8}} ἰδὶκ οὗ ἐὰν τὶ ϊθουβηθϑβ 41} ἔμπα ἀδν ἰοῃς; 
ἘὸΡν ὑπὸ ν τὸ δϑῃηδιηδα δῃὰ ἀϊβρτδοθά ψὃο 586οῖς τὰν δΒυτγί. 

8138. ῬΓΑΥ͂ΟΣ ἴοσ Ὁ οἰΐνογαηοο ἔσοσῃ ΤΎθδοδοσοῦβ ᾿Αβϑϑοοίαίθβ, Ρβ. 120 

Ῥβ. 120 Το Φεπονδὴ ἴῃ τὴν ἀἸβέγοϑϑ 1 οδ]]ο, δα 7. βονδ" δηβιγογοά τη6. 
30} ἀἜἸ ἵν Ὶ ΤΥ 8οὺ] ἔγουῃ ἴδ ἱγίης 1, ἔγουα ἔμο ἴοησυς ἰμαὺ 18 ἀδοοϊιίυ]. 
ΥΝδὲὶ 58}4}} ομο σοαιυϊῖα ἴμθο, δηα ψμδῖὶ τοτγο, Ο ἰοησυς ἰδδῖ 15 ἀδοοϊυ! ἢ 
47Π}6 Βῃδγρεποά δΙσΤΟνΒ οὗ ἃ ὙΔΥΤΊΟΣ, τ ἢ σον Ὀγοοι- 0418." 

δος 18 τὸ ἰδδὶ 1 βο]ουτῃ τὶ τὰ ομο ἐμδὲ ἀγασεὶῃ ὑῃ6 θοὸν "Ὁ 
Ὗνγοε ἰ5 πιὸ ἐμαὶ 1 ἀνε] διυοης δα ἰθηΐβ οἱ Κοάδν! 
ὅ70ο ἰοῃς αν 1 θθοὴ ἀν ! ηρ τι ἱμπόοϑεῦ ἴο τ ΠοΙλ ρϑδοα 8 μαῖοίυ!; 
Ἴ 81 ἴον ρϑϑοθ, θυΐ θη 1 ϑρϑᾶξκ, ἔπὸν ἱπαθοα ἃγὰ ἴοῦ γῶῦ. 

8139. Α Οἵγ ἴοσς δοϊϊνογαηοθ ἔσομι ) οΐθηΐ απ Τγοδοδοζουβ Ἐποσιΐθδ, ΡΒ. 140 

Ῥβᾳ. 140 ᾿Π ον σ πιο, Ο Φομονδῆ, ἔγομι ον] τηθῃ, 
Ετοῖὰ στη ἯὮΟ δ8ῖῸ νἱοϊοπΐ 88 ν6 Γη6, 

τ 116 80 85 αἰκ., ἐο αἱ! σοηιῖπρ σοπισταξίοτιδ 
571} 850 ᾿Βντ., ἴαι, πῶ ναίδηὶ Ηθῦ. Ὑτδαϊουδὶ Ηοῦ., μ2. 
9719 ΗδΌ. δήἠὰδ απὰ 
Ρ711 ὅο Οἱ. 
4715 Ἠοῦ. κἀὰδ ἐλδο 
:715 ἨδΘΌ. οὐάδ Ο τὴν Οοὰ αἱ ἰδο διὰ οὗ 189 βγδί ᾿ἴπὸ δὰ Ο Ποῖν ὍΠΡ ΟΣ, ΠΕΤΟΝ δὶ [80 θὰ οἵ 

[8}ὸ δοοοῃἃ. οί ἀεοβίσζον δ τηθίζο διὰ δ ργοῦ δον βογὶ 08) οχρβηβίοσιϑ 
εἰδο ΕΙΟΒΙΘΟΤΟΤΘΗΥ σογτοθῦ πα (80 οὈνϊουδὶν σστταρε Ἔοη. ̓  μὲ πΐξο ἐβς Ἡϊὲ 

Τοὴδ ἰηΐδηδθ, Ῥϑδθίουδ δ θα ΒΡΡΑΡΟΣ πτὶϊίϑη τ θη δροαδίδ 6 [80 τὶ οϑὲδ 
Μορῃοίδυβ δηὰ 8 ϑοὴ το ἰῃ (ἢ6 δϑοθῃηάδηονυ. τοΐοθριοο ἴο ἴδ6 ἰδ οὗ ϑαδτγ ἰὼ δ 18 Ἔρβάτοαι!ν 
τς ἜΘ τον δνὰρ τοῖθα δσυτγείίνοῖν. Αοοοτάϊης ἴο ἀν μον. 51:2 Κοάδ ψ͵ὸὼ8 ἴδ δεοοῃὰ δοὴ οὗ [δῇ πηδθ 

ἘΠῚ 65 ἰδ ὑΓΘΔΟΏΘΓΟΟΒ, αἸΔΣΓΟίδοσηθ ἴοϑθ ἴὸ πο Ἰδσηδοὶἑ [65, ΟἹ οὗ ἰϑτϑοὶ'β ϑασὶοσῖ δηὰἃ 
ἰὐ αὶ τὶν 

1120: Ὑταπείοττίης «7ελοναὴ ἴτοτῃ ἴδ6 γβὲ ραγὶ οἵ 886 ποχὶ γϑ., τιβοσο ἐὺ ἰδ βυ ρογῆυουμ, ἰο ;, 
ἡ εὐὰν, Ὲ οσοτηρ ϑῖθο ὑ86 τηθδϑδυτο. 

204 Ῥπὶβ ἰΐωθ ον ἀθρον οοηίδίπθ ἐδ ῬΟΑΙΞΟΜΙῚ Β ΒΏΟΥ ἰοὸ {80 αυθδίοῃ Ὁ υπδοὰ ἴῃ ἅ- 
σϑιατοοαὶ οἵ {86 Ὀτοογμ-Θοτ Ὁ 15 51}}} τυ εἷν υϑοὰ ἴῃ 86 Εδοῖ Ὀοοδυδο οὗ ὑδ0 αἰονίης δοδὶ πϑὶοὶ ἰὺ 

1206 Βυρρί νης ἐλδ δου, τοαυϊγοά ἰο οοτωρ  οὺθ ἐμ 1ἴηθ, διὰ τοροδίΐηα [80 το06 ἐδ νι τοσυϊγοὰ 
ἴο θΟπΙΒ δα ἘΠΕῚ ποχῖ ᾿1Ώ6. 

209) 8ο οἷσι! Ἠοῦ. ΜΒΒ,, Οἱκ., [,δὲ., δηὰ ὅτ 
8139 Μη. 13. 5. 14 οτσίπαὶ, ἰπάϊοδίο ἐμδὲ 186 ἃ ΠΝ οἵ (ι͵8 06. Δ 8 ἰῃ 811 ργοῦδὈ ἐν δ ῬΏαγίθοθ 

ἴῃ δρὶσὶὶ, ἱξ ποὺ ἰὰ ΤΟΙΣ ν. Ηὸο νδβ ουὐἱάθοῦν ἃ σδ ὑτογϊηθηξ ἰπ 80 Φ0π) 88 δἰδὶθ. Το ἔοσα οἵ 
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ΡΕΤΙΤΙΟΝΩ͂ ΕῸΒ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ΕΠΟΜ ΕΟΕΘ 

Φ,}ῃο ἄδν!θα ον] ὑμϊηρα ἴῃ ἐποὶγ τηϊηά, 
ΑΙΙ ἔπεα της βῖ1Σ ὉΡ ΨΑΓ5, 
0 βΒῆδγροῃ ἱδοὶγ ἴοῆριο |{Κὸ ἃ βογρεηῖ; 
ΤΏΘ ρΡοΐβοῃ οὗ ν᾽ΡΟῚΒ 18 ὑπάογ ὑποὶγ |1ρΡ5. 

Κορ πιο, Ο δεβονδῆ, ἔγοπι {με ἰγϑδηϑγοβϑοσ᾿Β Β8Π68; 
Ετοπι τθη οὗ νἱοϊδηἰ ἀ66 649 ὈΓΟΒΟσν Ὲ 126, 
ΤΠοϑαῈ ψ}0 ρ]οὶ ἴο ὑγρ ὕΡ ΤΥ ἴδθοῖ;χ 
δΕτοι ἴμ6 Ργουά, ν8ο Δ Ὺ ἴοσ δ 8Πη8 68, 
Απά ἢδνα ϑργεδα ἴογ σηθ᾽ οογάβ 85 8 πεῖ, 
Αἱ [δε 8146 οὗ ἴμ6 ἔγσϑοῖὶς βανβε 8βεὲ ἰγϑρ8 ἴ0Γ πη6. 

5 51ν ἰἴο Φοβονβδῃ, “Του δαί τὴν σοά; 
Ηρα" ἰμ6 νοῖϊος οὗ ΤΥ ΒΡ] δἰ] οη 8; 
ἼΦεΒονδ," τ βδἰσοησίῃ, τὴν ϑαϊ ναιοι, 
Ὗο 8μϊο  ἀδϑὶ τὰν ᾿οδαὰ πὶ ἐμ ἀν οὗ Βαϊ ]ο,» 
δατγαηΐ ποῖβ ἔπ ἀδβῖγοβ οὗ δος νυ ]οϊκοά; 
1 ποῖ ἰδ ον} ρυγροβο βϑυοοοοά. 
ἡΓΏοΘα 0 ΘΠΟΟΙΏΡ 888 πλ6 Γαΐϊβο ὑῃοὶν μοδάβ,5 
1,εἱ 186 τ ϑοοῖ οὗ ὑμοὶγ οσσῃ 1105 σον ἐμοι.ἢ 

ἸΟΜ.ν ἢδ τϑὶη οοδἱβί οἵ γε ὕροη ἐῃθπ, 
Μὰδν Βα οδυϑ8 ἴμθιλ ἴο [8]] ἴῃ ὑἱ18 ἔγοτῃ τ ΒΙΟἢ 86} 8}14}} ποὶ γ156.Ὲ 

ΜΙ οἷ ποὶ ἴδ ἀσοοοϊζέι! 85} Ὀ6 65. Δ 0} 15Π6ἀ ἱπ {μα ἰδηά; 
1οἱ ον] υπὶ {μ6 πηδη οὗ νἱο]οησο. 

1211 κηον ἰμδὶ Φομονδὴ μψ1}} τηδὶη δὶη 
ΤὨΘ σδυβ6 οὗ ἴδε διοϊοά, {πὸ τσ ϊβ οὗ ἐπὸ ποοάνυ. 
ἸΏ ΓΟΙΥ ἴῃ6 τἱσίδουβ ν}}} σῖνα ᾿Π8η Κα ἴο ἐγ ὩδΠη6, 
ΤΟ υὑρηΐ 11} ἀνν 6 }} ̓ὰ {πὰ γ Ῥγαβϑθποθ. 

8140. Α Ῥοιξου ἔος Ὀὲνὶπα Ουΐϊάδποο, ΡΒ. 141 

Ῥ58. 141 10 7Ζοβονδῃ 1 οδ]}] ου ἰῃθο, βαβϑίθῃ ἴο πῆρ, 
Ο κῖνο ΘΆγ ἴο ὩΥ̓ νοῖὶοθ ἤθη 1 ο8]] ἰο ἔδιδε. 

ΜῈΙΟ ΒΘ 5068 Κ8 1 18 ορϑηΐης βίβῃζηϑ 6 ΓΘ ὈΓΟΌΔΟΪ (Π6 ϑροβίδίθ 7δνν8 δηὰ ὑπ ϑϑάάιι6θ65. 
Ν ΒΙ116 δὶ8 08. ΤΩΒῪ ΘοΙηθ ἔσοπι ἰδ ἀδνϑ οἵ ΝοὨθαίΔἢ, 10 ἰθ τηοϑῦ ὈΓΟΌΒΟΌΪΥ ἰὸ Ὀ6 ἀδίθα ἐμ 86 ἰα58ῦ 
Ῥαδζγύ οἵ ἴἰ8ο Οἷς. οὐ δ6 ϑαῦὶν Μδοοδῦθδῃ ρογὶοὰ. 

χ 1401 Τ1,10., τῖν ]οοἐδίο}ε. 
γν1405 Οἷκ., 0γ πὶν [εεἰ. ΤὮΘ 7ΟΥ πι6 15. ηοῦ ἰουπᾷ ἴῃ {6 ΗοΌ. 
81405 80 β'γτ. Δηα (89 ονϊάθηορο οὗ 186 ποχὶ νθ. Ηοῦ. δήἀ8 ͵ελοναλ. 
81407 ΗΘ. δαὰδ ζογά. 
1401 1 1., ἐπ ἐλδ (ον οἵ ιυδξαροη. 
ο1406 Ἠοῦ. Δαάκ5 " εδοναλ. 
4 1405 Οἷες. διὰ ὅυτσ., »ἱοί. 
91409 Τταπδβίοστίης 189 “Ν ψοτὰ οἵ ὃ ἴο οοταρ οίθ ἐμ δοηίθῃοθ. Ηδβρ., Ὺἀδαά. 
[14010 ΗΘ. τοϑδαΐη ὈΕῸ ΎΕΤΥ . Το ἴοχὺ Β85 ὈΘΘΏ 5 ΠΥ τον ϑθὰ ἴῃ ἐπ ᾿ἰσῃῦ οὗ ὕ86 οοῃὐοχί. 
ε140190 Αρεὶῃ δἰἰσμοὶν τον δίπς [86 ρον ΨὮΙΘΝ δὖὺ [18 ροὶϊπὶ ἰΒ ὀὁχοοθαλησίὶν σοττυρὺ. 
Β1401:: ΓΝ α πιὰπ ἐ: , ὍΏ6 Ὑ80 868 δὶδ ἴοησιο ἀδοοϊεέυϊν. 
1401: ΗδΡ. δἀἀϑ αὶ ἀουβεία! οχρδηδίογνυν οἰδυδο υϑυδ}ν ἱτι ογρτοιοα πὶ Ὧ6 δε ονυεγίλγοινπ. 

10 18 ὀχοθϑαϊησιν Ῥγοῦ 8 ]9 ὑπαὶ ὑῃ6 ἰαϑὺ ἴΏγθθ ν88. 8ΓΘ βουϊϑὶ δα ἀἰτίοηϑ, ἴοσ ὑ8ὸν ἀθρατγὶ ἔγοτα ἐδ 
ῬΓΟΥΑΙ Ωρ τηθϑϑυτο οὗ 186 γ8. δηὰ ἰῃίγοάυοθ φϑπογαὶ βίδίθπιθαίδ ἰοοϑοὶν οομπθϑοίθα τ 086 Ρ85- 
βισδεῖς "ἢ 66 οὗ {86 ρΡ8. 

Ο ὕπέοτιυμπαιοῖν ἴΠ86 ἰδχὲ οὗ {8 08. 18 ΘΣΘΘΘΟΙΛΕΙΥ αποοτγίαϊη. ΤΑΪτΘ βανογαὶ οἵ {86 οἴος 
Τπῖνα 088., ἰὑ 8885 Ὀδδ ονογὶ διὰ τἱτῇ Ἰαΐονγ πο ββ68 Ὦμ85 ἰῃ δ19 ἰουπὰ 86 ἱποοηστυουθ Ὀυῦ 
Ρΐουϑ υἱύοτδροο, δλοιά α τἱρλίδοιιδ πιατὶ δτηϊία τὸ απὰὶ ΓΕΡΥοῦα πιε, τὶ ὥεγα α κἰπάπδεβ. ἴτι δ δἰδὸ τὸ 

φφθ 



Α ῬΕΤΙΤΙΟΝ ἘῸΒ ὈΙΝΙΝΕ ΟΌΙΌΑΝΟΕ 

ΤΜῪ ὈΓΆΥΘΓ 18 ὈΓΟρΡΘΓΟα 88 ᾿πορη86 Ὀεΐογα ἴπθα, 
ΤΈο  ἶπρ ὉΡ οὗ ΠΥ μδη48 88 δὴ δνθηϊης ΟὈΪδίίοι. 

δεῖ, Ο δεβονδῖὴ, 8 νψαϊο ονοσ ΤΥ σαουϊῃ, 
Α φσυκτά! δἱ {86 ἄοογ οὗ τιν 1105. 
4{πό}|1πὸ ποῖ ΓᾺΥ τ]Π4 ἴο ον]], 
ὙΝΊΟΚΚΟαΪν ἴο οομμὶὶ ἔου! ἀθ6α 8 
ὟΝ θη τγδο ρῥγϑδοίϊοα ᾿πιαυῖν; 
οὶ τὰ ἤθνοῦ ἰδβϑίβ οὗ ἱμοὶν ἀ δἰ πὶ }65, 
δΥ͂δὺ ἰδ6 οἷ] οὗ {86 ψ]οκοα ποῖ τεϑὶ οἢἡ τὴν μοϑδα,Ἑ 
Βυϊῖ ΔΥ ΤΥ ΡΓΔΥΘΙ ὈῈ ονοτὶ αραϊηϑὶ ὑποὶνγ τη 8166. 

αν ἰδεῖν συ ΐογβ θ6 υγὶοα ἄονχηι Ὀεϑ:46 ἴα τοςκ; 
ἼΑ5 ὁ0Π6 5ρΡ}118 Ορδη δηά Ὀιυγβὶβ δϑυπάοσ ου {δα σγουῃα, 
Μδν μοῖρ θομ 65 Ὀ6 βοδιϊογοά δὶ σ΄ θο  β τωουτῃ. 

ὅδυὶϊ υπῖο δος," Ο 1,οτγά, ἀγα σπο ἜΥ̓68; 
Ι[ 5661 σοΐυχε ἰῃ 1866; ἀο ποῖ ροὺΓ ουὐἱ τὴν ἰτἴδ. 
ϑΚ6οΡρ τὴ6 ἴγοιῃ ἔθ ΒΏῃ86 ἴ[Π6Ὺ ἴδν ἴοσ ἴὩ6, 
Αμά ἴγοιῃρ ἢ ἰγδρ8 οὗ 86 ψόσκοῦβ οἵ ᾿πϊαυίγ. 

101.εἱ {ῃ6 τιὶοκοα ἴ4}} Ἰηἴο ὑπ ὶνγ οὐαὶ 1015, 
ὙΥΒΣδβὶ 1 δἰομο θβοᾶρε. 

8141. ΑῬΓΑΥΟΣ ἔος Ὠἱνὶπο 1πἰογνυϑηϊίοι, ΡΒ. 142 

Ῥβ. 142 11 ὖὺ δἰουά ἴἰο Φεβονδῇ, 
1 Ἰουάϊν βυρρ σαῖς Φοβονδ, 
11 ροὺγ οιυἷ θοΐοτα Εἴτα ΤΥ σοχαρἰ δι ηΐ, 
Βείογα δἷτὰ 1 πλᾶκο Κηονσῃ ΓΩΥ̓ ἰγουθϊοα; 
δΕῸΓ ΤΩΥ̓ 5ρ γῖῖ τ] της ἰδἰητοίῃ, 
Βυϊ ἰδου, ᾿π] 666, κηονγοβὶ τὰν ρδὶἢ. 
1 ἴμ6 ραῖ τ δογοΐη 1 τηυβὶ 411, 
ΤΉΘΥ δδᾶνο ΠΙΔ66ῃ ἴοσ πη ἃ 886. 
ΤΠ οΚ’ ἰο {δα τἰσῃϊ μαηα δπα Ὀε6ο]ά; 

Βπὰ [δ βεμίθῃοθ, βανίῃρ Ὡ0 οοῃηθοίίοη τὴ 15 οομίοχί, απὰ δεν δα πῖν τοοτάξ, [ΟΥ̓ αγὸ »ϊδα8- 
απ. δὴν γϑδοῃδίγιοι οὴδ μανο ὈΘΘῚ βκεναῖθα, Ὀυϊ, τουαονίῃς ὑμθϑὸ οὐνίουδ σίοδϑοδ, ἴδ ἱμβουσδῖ 
δηὰ υπϊῦν οὗ [89 08. ὈΘΟοΟΙΏΘ ΓΟΘΒΟΠΘΌΪΝ Οἶδδυ. 

1412 Οὐ, ἰηϊογργειίίης ἴ86 Η6Ό. Ψψογὰ 88 ἃ νοσῦ, ζέερ. ᾿ 
Κ1416 80 ΟἸκ. δηὰ ὅντ., βδυρρογίθα Ὁν ἴδ οοῃίοχῦ, 86 στωϑδηϊηρ Ὀοΐῃς ἰοὺ τὴ Ὡοΐ τϑοοὶνθ 

4186 Βοδρὶ δ! ῖν οὗ 186 ᾿νἱοκοά, ψιλοῦ ἱποϊυάοα ρουτγίης οἱ ὑροῦ ἰδ οϑεβ οὗ συϑϑῖδ. [ὲ ἰδ οἱοδοὶν 
ῬΔΓΑ οὶ ἰῃ ὑβουσπὶ ἴο ἔδο ἰδδι ᾿ἰπο οὗ 4. 

11415 ΒΡ ΒΟΥ τον δίς (86 ΗθΡ., ΨΈΙΟΒ 18 οὈνϊουδῖν οοττυρῦ. 
1.14117 ἘῸ ὅπη ΒΠκΕΡ (δέει: ᾿ : 
Ὡ]1418 ΗἩροΌ. ρα ὦ) ν διὰ οογίδαίῃ Ηοῦ. Μ53. ανοὸ ἴδ) ναγίδηῦ τοδαϊηρς Οοά, δυχκαοοιίίης 

{δεῖ Ὀοΐῃ δῖὸ βεασοηάβδεψυ. 
ο 1499 δΙΕμαν τον βίης ὑπ ἩδΌ. 
Ρ]1415 Ἐοϊονιης ἴδ6 αἷς. ἰῃ οοττοοιϊίης ἃ βογὶ θα] οὐτου. 
414110 Ἐο!]Πονίης 8 δυρκχοδιίοῃ οὗ ἴ86 ΕΚ. ἰῃ δἰ ἰσΒ} τον σῖτα ὑπ αἰ οι ΗΘΌ. 
141 ΤὨΐδ νίξοτοιιβ, ἱτπηρϑβαίοηθα 08. τγδθ οὐ φιηδην ἱπαϊνία δ] ταῖμος (ἤδη πϑίομδὶ. εβ. 

6 αῃὰ 7 ἰτηρὶν (παῖ [86 ΔΌΪΒΟΓ γ)88 ἴῃ ῬΊΟΝ δα ἀεσβογίθα ὉΥ εἱβ ἔγίθῃβ. Εἴθ τοζασγαβ ἰδ νἹπαΐοδ- 
ὍΟΩ 88 (86 νἱπαϊοδίίϊοῃ οὗ (Π6 σδυδε οἱ ἴῃ6 τὶ λθουβ, νβόοσω ὯΘ Ῥγοχλί θην τοδοηῖδ. Το ἀδίβ 
ΔΙῸ οἱ δϑυϊβείοης ἴο ἀοίογηχίηθ ἴπ6 Ἔἐχδοῦ ρογιοὰ ἔτοσῃ ννΒἰοἢ 018 Ὧ8. οοσῆθβ. [ὑ δίδ τιν ε}} ἰῃ 186 του ἢ 
οὗ 186 δίῃ ῥγίεδί Ομΐδδ Π1Π1, Ψ ΒΟ ψδῶ8 Ὀοίγαγϑαὰ Ὁν δἷβ δδϑοοοϊδίθβϑ δηὰ ἀσίνοη ἰπὺο οχὶθ ἀυγίης 189 
οἱοαΐῃς νϑβϑγϑ οἵ ἴῆ6 Εἷκ. ρογὶοά. 

:1421 Ζθθονδῃ ἰβ ΔΡρδιΘ ΕἾ Βοτο δ ἀγοαβδοά. ϑόσηθ οοσωσηθηιδύοιβ ψουϊὰ ἰπίογογοὶ ἰδ9 νοῦ 
ἐπ [00 Βσδὺ βϑγβϑοῃ, Ὀυὺῦ ὑποτο ἰ8 Ὡο Ὀδδὶ5 ἰὼ ἰμὸ Ηϑῦ. 
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Ἑογαὶνθ 
δὰ 
Ῥϑδζάοῃ 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΕ. ἘῸΝ ὈΕΙΝΕΒΑΝΟΕ ΕᾺΟΜ ἘΘΕΩ 

ΝόοΠΟ 18 πόσο τψγῆο σϑοορῃϊζοίῃ πιο, 
Νονοῖο 19 ἔμογο 8 γοΐυρο ἴ0Γ Τη6, 
ΤΏΟΘΓΟ 18 ἤοπ6 {μπδῖ οδγοῖ [ῸΓ τὴν [1ἴ6. 

7] {ῃμθ6 1 οὐν, Ο δοβονβδῇῃ; 
1 9Δν, “Μν τγεΐυρο δγὶ ἴδου, 
Μζν ρογίϊοη ἴὴ ἴδμὸ ἰδπά οὗ {δε ᾿ἰνηΚ. 
δαινο μοοα ἴο ΤῺΥ ΟΥΥ," 
ΕοΓῚ δὶ Ὀσουσῃΐ ν σὺ ἰόντ; 
Ποῖ νοῦ πη6 ἔγοτῃ ΤΩ ῬΟΓΒΊΙΘΙΒ, 
Εὼλ7Ὶ ἴΠ6Ὺ διὸ βίγοηρο ἤδη 1. 
ἼὋ Ἀγΐηρ πιὸ ἰοσι ἢ ἴγοτη Ῥγίβοῃ, 
ΤΒαὶ 1 Δ Ὺ σῖνο ὑπ η}κ8 ἴο ΠΥ ὩδΠη6, 
Τῇαὶ {86 τ ῃΐθουβ πιΔ Ὺ ΓοοοσηΖο τ 1 τηο,} 
Τδὶ δου ἀοδϊοϑὶ Κιπαϊν τι ϊἢ πιο.᾿ 

8142. Δη Ϊπιροτίυηδίθ ῬΓΑΥΟΙ͂ [0 ϑροοάν Ηρ, 5. 148 

Ῥ5. 143 ἸῸ δεβονδῖ, βοδγ ΤΥ ὈΓΆΥΟΥ, σῖνα ΘΆΓ ἴο ΤΥ ΒῸΡΡ]οδιϊο5; 
1ῃ ἰθν ἰδ μέν] πο88 δηά σὶρ ϊθουβηθ88 ΒΉΒΥΟΣ Τη6; ᾿δηΐοῦ ποὶ ἰηΐο υἀᾳ- 

τηοηΐ ψι ἢ το," 

Βοοδιβα 1 την βσῃΐ μΠῸ τηϑη ψ80 Ἰἰνοῖ σδῃ 6 }ι.8{146ἀ. 
ΤΉ 6 ΘΠΘΙῺΩΥ Ρυγβυοίῃ τὴν [τἴ6, μα ϑἰδιαροίῃ τοῦ ἰο οδγίῃ; 
Ηδς σοταρο οὶ τὸ ἰο ἄνγοὶ] 1 ἀδείζηθϑα, Κκὸ ἴμοϑα το μᾶνα Ὀδθῃ Ἰοηβ 

ἀεδά. 
4Μν ϑὃρ γι πῇ πη τηοσ ἰαϊηϊοὶῃ, δηπα τὴν τη 15 υτηὉ. 
δ] τοθηδοῦ μα ἀδγ8 οἱ ο]4, 1 τηραϊξαῖο οἡ 4}} ἐν ψγουῖκβ, 
Ι τηῖ86 οὐ ἴῃ ψου 8) οὗ τὰν μδηά9; “1 βργεδὰ ἴθ ἰοσί ἢ ἴο 866. 
111 ἃ ἰδπὰ μδῖ 15 ρβαγομοά, τὴν 9οὺ] ἐμιγϑιοι ἢ" ἴον ὑ8θϑ. 

ἸΆΠΒΨΟΓ τὴ6 αὐ] Κίγ, Ο δεμονδ; τὴν βρι  γὶϊ 15 δ: Πρ; 
Η!ἀ6 ποὶ ἴμν δος ἔσομι πιο, ἰοϑὲ 1 "6 ᾿Κὸ {μοϑο ψῇο ρὸ ἄοψῃ ἴο ἴπ6 ζτᾶνο. 
δα πὸ δι γν θδγ οὗ δ ν ον κί Π685, ἴοῦ ἢ ἴπθς ἀο 1 ἐγυϑὶὲ; 
ΞΗΟΥ τὴ6 {86 ΨΆΥ ἴῃ ΨΈΙΘΝ 1 8ῃου]ὰ ψΑἹΚ, ἴοῦ υπῖο ἴπθ6 18 τὴν Ἰοηρίησ. 
θ}ο νον το, Ο δεβονϑῇ, ἔγοιῃ τλΐπο Θῃμθπλῖθ5, ἴὸὼΓ υμΐο ἴμδε ἀο [1 ἢ66." 
Ἀ0ΤΘΔΟΝ πῖς ἴο ὅο τὴν ψ}}, ἔος ἴμου δγὶ τν αοά; 
"ἾΜν τὰν στδϑοῖοιβ βρ᾽ γὶϊ ὄνοῦ Ἰοδα τὴθ ἴῃ ἃ γᾶ υ" {μδἷ 15 δἰ γαιρῃὶ. 

1425 Τῃ (ὶ5 δηὰ ἴδο [0] ον, να. (.9 ἱμίθῃὶον οὗ ἐλ ᾿ΒδΙ παὶδι᾿ Β ὑμβουσμῦ Ἰοϑὰδ Εἶτα ἴο ἔ8]} 
ἱπίο {Π6 δίγθπυουδ ὑνο-θοδῦ τυθάβυγθ. 

1142] ΒΚ ΒΟΥ τον βίης [6 Η6Ό., νι] οἢ τοϑβ ἐπ πιὸ. 
6142 ΤῊΪΒ Ρ8. ἱ8 ἃ τηοϑαὶο οὗ ΡΆΓΑΘαΒ απὰ νἘβ. τα ῖκϑῃ ἔγοση ἴκσα., 1 ἴ8., δῃμα οϑρθοΐδν ἔγοῃχ 

ΘΑΓἾΟΥ . [ΔΚ τϑὴν οὗ [6 88. οὗ [818 ἴνρϑ, ἰῦ τῦδϑ ὈΓΟΌΘΔΟΙΥ οεἰρῖῃα!! ὈΘΓΒΟΠΑΙ Ὀυῦ Ψὰ8 νν 6}} 
ἴο ΟΧΡγθδ8 [86 [θο! ἱὩμ8 δε ΠΝ δα δ εν Τὴ υξιὶ ψυ ΟΟΣΩΣΩΌΣΣΝ ἄς 186 Ἰαὐΐον ρασὺ οἵ ϑδδρ 

το Ὄκ. δηὰ ὑδο Ὀοκαίπηΐης οὗ ἰῃ6 Μδοοδθθδῃ ρογίοαβ. 
1432 Τ1,}0., ἐὰν ξοαγοαπί. 
ν]435 ΗΘΌ. ἀμ [86 βεηΐδησο ἢ 707. 

χα 143. Ηοϑ. πα μάν πριν γηϊαϑί. 
γν1435 ὅο ΥΒ3. 
5143. Αὐάϊηρς [86 ὁ νοῆν τοῷ Ὁ τοφυϊτοὰ [δο σοηίοχί. 

δ6 ἷὴ ἴῃχβ οὗ {μ6 ΥΒΞ. ναῦν 81439 8ὅο οὔθ ΗθΌὉ. 
514310 Ηον:δίης 186 Ὑδν ἘΈραρς Ηοῦ. νἱτὰ το αἰὰ οἵ ῥα ΟΣ Ηοῦ. Μ55, 
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ΡΕΑΥΕΗΕ ἘΟΒΕ ΒΡΕΕΌΥ ΗΕῚΡ 

ἩΈῸΣ ΤΠ πδη]ο 5 βαῖκο, Ο Φεβόνϑῆ, γανῖνα πγ6," Ὀσῖηρ τὴ οὐ οὗ ἰγουθ ας; 
5Τῃ ἐῃν ον! ηρκίπ η689 ουἱ ΟΥ̓ τὴν ἴοα8, δῃὰ ἀδβίγου 8} τη ΟΡΡοΟβθῦβ; 
ἘοΣΙ δὰ ἰπν βεσνϑδηῖ. 

8143. Τεδονδῖ ἰμ6 Ὑαττίοσ᾽β ϑίδυ, Ρβ. 144::. 

Ῥᾳ. 144 1Β]ςβϑο 6 δεβονδῆ ν Εοοκ, 
Ὕ)ο ἰτγδϊποι ἢ τὴν μδη65 ἰο Κβσιιὶ, 
Μῦν ἤπροτϑ, ᾿ἱκονσίβο, ἴο πλϑῖκο τ γ; 
ἘΜΥ Κιπάη658, ΠΥ ογίγαβϑ, ΤΥ 8 ΓΟηΖΠΟΪα, 
ΜΦῈΥ ἀοἰνογοσ, τῶν 8 οα,, δηα τὴν σοΐυβο, 
ἯὟΝο βυράιποιι Ρϑορ οθβϑί ὑπ αογ τη6. 

Βονν {μ6 Βοανϑῃβ, Ο δεβονβῇ, δῃὰ Ἴοοπια ἄονσι, 
Τουοῖὶ {μ6 τιουῃίδίηϑε ἐμαὶ ἐπ Ὺ ΤΏΡ 5ΠΊΟΚΟ, 
ΘΕ 459} ἰοσὶ ἰπ 6 ΠρΕἰμϊηρ δηα βοαΐζον ἴμθηι, 
6 ηα ἰοσί ἰΐη6 ἄγγονβ δῃα ἰοστῖν ἴμοπι. 
ΤΟιγοΐοι ἔοσῖ ἃ ἴῃ ν μδπα ἔγοσμῃ οἡ Ὠϊρἢ, 
ΡΊυΟΚ πιὸ ἰοσῖ ἔσοπι ἰπ6 τσὶ νδΐουβ, 
θεν γΒ τη6 ἔγοιῃ ἰΠ6 ῃ8δηα οἵ [ΟΓΟΙ ΖΏΘΙΒ, 
ΒΥ,Πῃοβε τηουτῃ ἀοίἢ Βροδῖκ ἀδοοὶϊὶ, 
ὝΒοβο στ ρῃῖΐ μδηά 15 8 τ σΐ μδπά οἵ [δ᾽ ϑεμβοοά. 

9Α πονἱ βοηβ Ὑ11 1 5ἰηρ ἴο ἴδ66, 
ὙΠ ἃ ἱγτὰ οὗ ἴθὴ βισίπρϑ ψ}}} 1 ΡΪδν ἴο 66, 

ἈΟΝΏο σίνοϊῃ νἹοΐογυ ἴο Κιηρ5, 
Ὕ:ο βανειῃῇ ἢϊβ βοσνδηΐβ ἔγσοτῃ ἴδε υγι[υ] βϑννοσγα.Ὦ 

ἩΌ ΟΠ ΟΓ τὴ6 ἴτομι {μ6 μ8δηα οὗ ογοϊζῃοΓ8, 
ὟΝΒοβα τουδὰ ἀοίἢ βρϑαῖ ἀδοοϊῖ, 
Απά ψποβὲ σἱρὶ παπαὰ ἰ8 ἃ πρὶ μαπά οὗὨ ἔδἰϑεμοοά. 

τ 9143: ΟΥἸττ τς ἐπ ἐὰν τὶρλδοιυιβηιο85, ἩὨΪΟῊ 18 ποὺ ἑουπά ἴῃ ἴ86 ΕΚ. βηὰ ἰβ ποῖ δβαυρρογίϑα ὃν 
Θ οοῃίοχ. 

143 ΤῊΪ8 Ρβ., 1 1ὴ8 Ὀγθοθαϊηρ, 18 ἃ δοπηροβὶίθ οὗ ᾿ἴπο8 ἔβδίκϑῃ ἔγοσω Ῥββ. 8, 38, 104, δῃηὰ οθ- 
Υ ἴτοϊῃ ἫΝ ΤῊΘ δι σιρδὶ Βυτωτηθίσυ οὗ [86 ρ6. δηὰ [ἴδ}6 οἶοθο ἰορὶο81} οοπηθοίζοῃ δοίοθῃ ἐμο 
τ βοοοῃὰ δίδυδϑ δτὸ ἰηἰοστιιρίθα Ὦν ἐδ ἰπδβογίου οἱ 8) : 

ἸΤλαὲ ἐδ πιαπ, ἰλαὲ ὅδϊοι, ατί πιῖπι τ Ο ἩΠΙΥ 
Τῇὴδ δοῆ, οἵ πιατι, ἰλαΐ ἰλοιυι δήηι 

διὰ βδηοίδογ δε τε ἐδίκθῃ ̓ ποπὶ 994,86, ΤΏΘ ὙΑΆΙΠΚΟ δρὶτὶῦ ταῦ ΤΠ Κγουσἢ 18 08. 18 αἰδασὶν 

ἀ 11: ἐἠαηηθμς ἐκάφ: Ἀπ ὸφ ἘΡ Εαμρ λλὸ Ἐεὰ Ἔορ, ὁ ἈδΣ ἢ ϑρτβριεῖο [δ τηθθϑΌγζο. 

1111. 3ο τοτταὶα ἸΚῳ Ἔν85. Βγτονι ἀρτ δ Ταηε, ἩδΘὉ., τῖν Ῥεορῖδ. 
ε1440 80 ὑνο ἯῈΡ. ΜΒ8,, ὅντ., πρνοὶ Ηοῦ., ν ᾿ϑαθέηϑ. 
Β]1447 Α βοῦῖρθ, Ὁ ταϊβίαϊκο, ὯΆ8 ΑΚ γαῖ ΤΠ {18 ὙΥ ἴο ἴδ6 τηϊἀ ϊθ οὗ [δ ν8. 
[1449 Οὐ οὐ, Ὁ ὨϊοὮ ἀοδίσουβ ἐδ θ σηθδϑυτγο οὗ {89 νϑ. διὰ ἔγοσα 18 ροβι οι 18, σιϊβουῖ 

ΤΟΘΘΟΙΒΌΪ6 ἀουθδῦ, α ἰαῖος δααϊείοῃ. 
}144109Ὰ ῥα γι 85 δα ἀρα δανία. 
Κ]14410 Α βογῖῦο, ἱπθβυοποοὰ Ὀν ἰδο τοδαΐης ἰὼ 7, 885 δ ἀϑαὰ δϑσθ ἐδιθ νογὺ ρίμοϊς πι6 7ογίλ. 
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ῬΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ὈΕΝΕΒΑΝΟΕ ΕΒΟΜ ΤΗΣ ΒΕΑΤΗΕΝ 

ῃ 

ῬΕΤΙΤΙΟΝΒΒ. ΕῸΒ ὈΕΙΝΕΒΑΝΟΕΒ ΕΒΟΜ ΒΕΑΤΗΕΝ ΟΡΡΒΕΘΒΟΗΒ 

Ῥβ8. 44, δ9, 60, 74, 79, 80 

8144. Ῥχγαγοσ ἴοσ οϊϊνογδηοα ἔσοπι Ῥοιγογῆι Εο68, ΡΒ. 44 

Ῥβ. 44 ἸῸ δοβονδῃ," ἢ οὖν οαγϑ ᾶνα νὰ Ποϑχγα, 
Αμὰ ουὖν δαί μογβ ᾶνὸ σοοουπίθα ἴο ι1.8 
ΤὨο σοῦ τ Βοὰ ἴδου αἀἰάπι ἀο ἴῃ ἐποὶγ ἀΔΥ8, 
ΤῊΥ 5 ζη8Ὁ ἴῃ {6 ἀδνβ οἵ οἷά: 
ΣΝ δἰϊοηβ ἴδου ἀϊἀϑὲ ἀ15Ρο0556555 δῃά ρμ]δπὶ ἔπθπι, 
ῬΦΟΡΪΙο5 μου ἀϊάϑι 6ΠΠ1οῖ 8πα βργοδὰ δγοδα, ἢ 
ΕΓ Ὀγ ἐποὶν ϑιυοσὰ μον ἀϊὰ ποῖ μοβϑθβ8 {με ἰδηά, 
ΝὸοΣ αϊά {μοῖρ οσσῃ στὰ ρῖνα ἔποπὶ ἐπα νἹοΐοῦν; 
Βυὶ 1 88 ἐν σὶρ πδπα δηά ἰδν ὉΓπὶ, 
Αμὰ νἱ ἴδ χὺ οὗ ἐμ ν δος ἀϊάβι ἔμου ἔανον ὑμ6 πὶ. 

41 16 ἴβου γψ8ο δγῖὶ τὴν Κιηρ, 
Οομμιβηπϊηρ ἴῃς βαϊ ναιϊίοη οὗ δδοοῦ. 
ΤΏ γου ἢ ἰπθ6 ψγὸ ἰγυβὶ ἀν οὔ ἴοςϑ, 
Ιη τὴν πϑιηθ νὰ ἰσοδά ἀόνῃ ΟἿΓΡ Ορροῃοηΐβ, 
ον ποῖ ἰὴ τὴν ον ἀο 1 ἐγυδῖὶ,ΐ 
Αμπὰ τὴν βιυνογα ἀοίῃ ποὶ ἀν  τη6. 

ΤἼΒεῖϊ ἴδοι παβὶ βανϑά ι.5 ἴγσοιῃ ΟἿἿΓ 8 νοΓβδ 68, 
Αμπὰ ἰδοὺ παβὶ ρυΐϊ ἴο βῆδιια ἴποβϑα το μαῖα ι.8. 
Ἴη δεβονδῇ ᾶνὸ νὰ Ὀοδϑιϑα σοῃ πη νυ, 
Απά ῥγαϊβϑοὰ ἰῃν ἤϑηηδ ἴογονογ. 

Ῥοθιείοῦδ ἔος ᾿ οἸνοσαηοο ἔσοοι Ἠδαῖδθη ΟΡργζοδδοσε.--- 9 88. οὗ [815 5ΤΟῸΡ 8.6 8}} ἡδιίξοπαὶ 
δηαὰ ἰδ ἴοοϑβ ἀδδβογί θὰ ατὸ ουϊδίἀθ {86 ον δὴ σοτηστηυηϊίν. Μοὶ οἱ ἰδοτὰ σοχὰθ ἔγοτῃ ἴδ δ γ8 
οὗ (86 Μδοοδθθδα δίγυσσίο. 

144 ΤῊϊδ ρμ6. ἰ5 οἰοθοὶν στοϊαϊθα ἴο Ῥθ. 22 διὰ ἴδ [.}} οὗ δοῆοϑϑ οὗ 11 15. ΟἿ, 6. σ., 5, 76 αγὰ 
αοοοιγδα α8 ξῆέοΡ 70 ἰλ6 δἰαυισλίεν. ΤὨ6 ᾿νοοδ τοσοιυηῦδα δῖ νΟσῪ δι τη το ἴποϑο ἀθϑου δὰ ἴῃ ἴ,8 1. 
δ. Τῇ μοῖρ οὗ ἐδ δηθὰ ἤορο, Ὠοτνονοσ, ἰβ λυ οἢ ΒύγΓοΏ ΚΟΥ. Ὧδ ρΘδ] λὶϑῦ 18. Οἶδα ν ϑρϑϑκίης 1 
ΘΠ ΑΙ οἱ ὑη)6 οοτηγου εν, ἴοῦ ἢθ6 ἰγοαυθη ον Ρ853568 ἔσο ἴῃ βίη. ἴο ἴ6 ῥίυγαὶί, 6. σ., δ' 1-ἰ1.ὸ. 15, 1. 
Ιῃ 12 "6 βρϑβϑῖκβ οὗ ἐδν »εορίε ἴῃ [ἢ9 βδῃθ ΝὟΆΥ 88 ἢ6 Τοίθιβϑ ἴὸ μα ἰὼ ἴπθ μοχὶ νθ. Τα δτυρίῦ ἰγϑῆ- 
αἰτίοηβ ἴτοπι ἴ86 Βτβὶ βίη. δῃὰ ᾿ λάρέιν δηαὰ ἤθη ἴο ἴδ6 τῃϊγα Ῥοδγβοῃ ἰ8 οὔδ οἵ ἴῃ6 ὑδου  αγ 198. οὗ 
1ῃο ἐπὶ 7 ἰ5. ἃ βοοὰ οὀχϑιηρίθ οἱ ἃ οοϊϊδεϊῖνθ πϑύξουδὶ Ρὑ8. [{8 ἀδίθ ἰβ ονϊἀθῃῦν ὉΠ6 δαγιΐοσ ΒΑ] οὗ 
ἴδε. Ῥογαίδη ροποὰ. Ῥαϊμοιίο, ἱπαάθθα, ἴῃ ὑμἷβ βοῦς ἰ8 86 ἱταραββίοημθα ογὔν ἰῇ ἴμ86 οοποϊυαίης 
δβίδηκθ, 3 .- Ὁ, ἩΒΙΟὮ ὈΓΟΒΘΩΐδ ἃ ἀγδιηδίϊο οοηΐγαδῦ ἴοὸ ἴΠ6 τοοΐίαὶ οὗ Φϑθονδὴ 8 δοίβ οὗ ἀδἰἰνοσϑῶοο ἴοῦ 
δὲθ ρϑορὶϑ ἰπ [886 θαει. 

8441: Η6Ό., . Το οταίπαὶ τοδαϊης ελοναΐ, νὨϊοῦ ἃ Ἰαῖου δαΐΐοσς 885 οῃδηκοὰ ἐπγουσβουΐ 
Ἂδοθο ρϑϑ. ἰο Οοα, 88 Ὀθδϑῃ γοϑίογοα ἰῃ ἢμ6 δῦονο ἰτϑηδὶαἰίοη. 

044: ΤῺ ἰἰ)6 ἰδ ον ἀδτν οογττιρὺ. Τὴ ρῥγοϑοοῖ γοδϊηρ, Τλοι, ἰλν λαπά, ἰδ απί 6} 1ΠἰἸχὶ 0]. 
Α εἰν οὔδησο ἰη ἴῃ6 ΗΘΌ. Ἰοϊέοτθ, μονονογ, χίνϑο 186 ἀρονο τοησοσγίης, Ἡ Ώ]ΟᾺ ἰβ ἰῃ Βδυσθοῦν τἱτἢ 
[ἢ9 σοηΐοχῖ. ΤὮ6 ἰηἰτὶαὶ τννοτὰ οὗ 3 αἷδο Ὀϑϊουσδ ἴο Ἂῃ6 οἴἶοθο οἵ 3. 

“443 ΤῊΘ ταοίϑγθηοθ ἴῃ ὑμ18 ν8. βθϑυϑ 0 Ὀ6 ἴο ὑδ6 ροτγίοα οὗ ὑ86 υάμοθ, ψβθη ον δὴ αἷ5- 
τ ἐν τὴ οἷάονς Οδοδδηΐίμθ ὑϑορΐθδ ἰῃ ογάὰοσ ἐμαὶ ὕπο οἤοθο ρϑορίθ τϊχῦ ἐμ Ὀϊν (δ6 ἸΔπῃα. 

. Ἀπ. 2», 
4442 (οτγοοιϊίΐης ἴδ9 ΗδΌ. ἰῃ δοοογτάβηοθ τυῖν τὴ ἀθιηβηάᾶβ οὗ (86 οοηῖοχί. ΤὨΪ5 ἰηἰογρτοίδ" 

ὥσοῃ οἵ 3 ἰδ δίγοημῖν δυρροτίοα ὃν 8. 
«444 Τλνϊϊης ἰὴ69 Ηδ0. Ἰοϊίοτα αἰ ογ ΟἾν ἔγοόσὰ ἴδ 6 δοοορίδα ἰοχὶ δηὰ 85 βυπχοϑιδα ὮὉγ Οἷα 

δοὰ βϑγνυ. Ἡδῦ., Οοὰ ο ἰλε εοπιπιαπιανηδηί. 
446 Ὑρ5, 8.8 γχγαν ὍΘ δοοοῃάδγυ, ίοῦ ἴδον δἰ πιὶν οχρϑηὰ ἰπ ἰδθ σδὺ ρϑσδοὺ ἰδ ᾿πουσδὺ οἵ 3. 
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ΘΕΙΝΕΒΑΝΟΒ ΕΒΟΜ ΡΟΨΕΒΕΙΙ, ἘΟΕΒ 

ϑΒυϊ ἴδου μιϑὶ οδϑὶ οἵἽ᾽ε δὰ ῥυῖϊ υβ ἴο Βῃ8πιο, 
Αῃά μοοσϑὲ ποὶ ἴοσὶ ἢ σι οὐν Ποϑῖβ. 

ἸΟΤΉ ΟΣ τηδῖκοβὶ υ8 ἴὰυγῃ δ. Κ ἴγοτῃ ΟἿἿ Δα νουβαγΥ, 
ΑΠα οὖὺῖν Βαῖϑιβ σοῦ τ. δὶ ψ}}}. 

ἍΤΉΏοιι μαϑὶ ρσίνϑῃ 0.8 ὉΡ 85 886θῃ ἴο Ὀ6 ἀδνοιυτγεά, 
Αμὰ δου μαϑὲ βοδιἰογοα τ.8 διηοηρ ἴμ6 πδίϊοῃβ. 

ἸΣΤΉΟΙ 56116ϑὲ ἴῃ ν ΡΘΟΡΪΟ ἴον πουρλὶ, 
Απα διδβὶ ποῖ δῃησγσίομοά ὑμγϑοὶΐ Ὁ. ὑπ ὶγ 8816. 

ἸΣΤΉΟΙ τηδκοϑὶ ι.ι8 ἃ Γορσγοδοῖὶ ἴο ΟἿΓ ΠΟΙ ΖΏΟΥ, 
Το θὲ πιοοκοὰ δπὰ ἀδγ θα ΌΥ ἰμοβα δρουΐ ι.8. 

ἸΦΡΉοΙ μαϑὶ πλδάδ τ. ἃ Ὀγπτοσζά διηοης ἴΠ6 Πδι] 08, 
Α 88δκίπα οὗ {86 Ὠοδα διμοης ἴθ ΡΘΟΡΪΘ68. 
ἸΓγ οοηζυδβίοη ἰ5 Ὀοΐογα τὸ 81} ὑμ6 ἀδν ἰοης, 
ΑΠα ββδιμια ἀοὶἢ σονοσ τὴν ἔϑοο, 

Ἰοαῖ {Πδ6 νοῖοα οὗ ἴτα ψγο τορσγοδοβοίῃ δηα γον] είς, 
Βοοδυβα οὗ {Πμ6 Ῥγθϑθῆοα οὗ {86 δῆθιην δῃηα {ῃ6 ἀνθηβογ. 

ἸΤΤΤΒουρἣ 411 {π|8κ μδὶῃ σομο ὩΡΟῚ υ8, γα πᾶνὰ ποὲ ἰογχοιϊθῃ ἰδθα, 
Νοῖῖμοῦ μαναὰ ψὰ ἴδ] 86ν Ὀσγοκοηΐ ἰῃγ οονεπδηῖ. 
10 μοεγὶ δίῃ ποὶ ἰυτηοὰ Ὀδοκπναγά, 
Αῃά οὖν βἴ6ρ8 μανε ποῖ ἐυγπρϑά 85146 ἔστοτῃ ἰῃ γ ρδίβ, 

Ἀν» ΓΒουσὰ ἴδοι Βαϑὶ σσυβηρα τυ ἀονῃ ἴῃ ἐπα οἶδος οὗ 78. |κ85,15 
Αμπὰ ἡ} ἀθορ ἀδγίκηθββ μου μαϑὶ οονογοα υ8 ΟνΟΓ. 
ΞΗ4 νὰ ὄνον [ογροϊζϑῃ ἔπ παᾶῖηθ οὗ οὐῦ αοά, 
Οὖ βργοδά ἔογι ἢ ουυῦ δπάβ8 ἴο δη 8]16 μοά, 

 ͵ου]ά ποῖ Φεβονδῖ πᾶν βοαυςομδαὰ {18 οὐ ὃ 
Ἐὸγ Βα Κπονοίῃ {Π6 βοογεὶβ οὗ {μ6 μοϑγὶ. 

ΒΈΟΣ [ἢν 88Κ6 γα δΓδ 58]δῖη 411 86 ἀδὺ Ἰοηρ," 
ἿὟΝε δῖδὸ δοσουηϊθα 88 8ῆ6δρ ἴογ {π6 βδυρηίογ. 

ΒΑ ΑΚΟ, ΨὮΥ βἰθοροβὲ ἔθου, Ο Τοσὰ ὃ 
Ατῖβο, οδϑὶ υ ποὶ οἱ ἰοσγονϑγ. 

ἩΨΝῊΥ ἀοβὶ ἴδοι 8146 ἴῃν ἔδοο--- 
Βογρειοβὶ οὖν δ οι ου 8 ΟἹἿΓ ΟΡ ΓΟΒβίοι ὃ 

. 5 ΕῸΣ οὐκ [16 5 δονγοὰ ἀἄονῃ ἴο ἀυϑῖ,9 
Αμπα οὖν Ὀοαν οεἰοανϑὶῃ ἴἰο {μα στουπά. 

26Α Ὑ186 ἴογ ΟἿΓ Β6ΙΡ,Ρ 

Αῃά τγϑάδεϑι 8 ἔογ ἐν [εἰ πάπμο559᾽ 858Κο. 

ε449 (οτγίδίη ΟΚ. ΜΆ8. δῃὰ ὅυτ. δα ὰ ἐδθ ὑγοποπιΐηδὶ βυβῆὴχ 
4410 Ῥορδίθ]ν, [οἱ οννίης οοτίδη Μ38., σοά οἵ ελοναὴὶ πρε: ἘΠ θῖο ὃ6 δἀἀοά. 
1442 116, 70Υ πο υεαϊϑι. ΤὨΘ ἐβουχδὺὶ 6 τεὖὉ ΦαΒβονδὴ μδὰ ἀρ νοτϑὰ ἴ86 ρϑορὶϑ ἱπῖο 89 απ δ 

οὗ (86 ἔοαϑ ψἱτμους δΟΘΣΩΪΠΚ ΤΟΘΒΟῚ ΟΥ̓ ΘΟΙΩΡΘΏΒΑΤΙΟΏ. 
2441 Τ ., δῆλαπιξ ο7 πῖν 3]}αοα ἀοἱδ Θονετ πιὰ 
ΚΑΔ41Ι 7, 4, ἴ1ῃ6 ἀδκασεν δηὰ αἰδρτδοθ (ῃδὲ δ858 ονοσίδικθῃ (88 οοταησηυηΐέν. 
1441: Τὺς,, ἀραὶ [αἰδεῖν ιοτλ. 
τάλιθ 7, ς, τὴ9 ᾿δγμο δα φνοτο 7860..81}5 ον]. 
5443 7, ς., ουὖγ 116 ἰ8 οὔθ ῥγοϊοησοα ἱταροαν. 
9445 ς ὉΒΟΒΒ οἱ ἴδ8 σψϑσϑθ οἱ ἴΠ8 ατᾶνϑ. 
Ῥ44Ν Τὸ ΡῈ τίϊ διὰ αἰδίγοδα οὗ [06 ροοῦ ἰ8 οἴὔοοιϊίνοῖν οχργοϑδοὰ Ὁν ἴη9 ἔπο δοδὶ τθδβυτο. 

ΤΏ ΝΟΓΩΒ δῖ δὰ ̓ἀρέγθις οὗ (86 δῃηοίθῃξ ΨΒΙΓΓΌΓΥ υὐτοτοὰ τ θη ἴδ 9 ἩΘΌΓΟΝΒ ἰοὺς ὮΡ ἰδο δῖ, Νυ. 10, 

425] 

Ῥτοϑοὴῖ 
ΘΔ δυὰς 
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8145. Ῥχγαγοσ ἴοσ εἰϊΐίνογδαηςθ ἔγοπι Ρ1Ε116855 Ἐπ ΘΙ 68, ΡΒ. 59 

Ῥβ. ὅθ ᾿ἸΏο νοῦ το, Ο τὰν αοά, ἔγομι τηΐη6 Θμθ 68, 
ϑοῖ πιὸ οἡ Βὶρῇ ἔσζοχῃ τιΐπα 8.358} 818. 
0 ΟΠ νοῦ τγ6 ἴσου ὑἰῃ6 ψΌσ ΚΟ Β οὗ ἱπιαυν, 
Αμπὰ 8ᾶνθ ἴθ ἴγσοσῃ τηϑθῃ οὗ Ὀ]οοά. 
ΕοΥ, ᾿ἰο, ἰοὺ [16 ἴῃ τναὶΐ ἴου τὴν [1ἴς, 
ΤΕ τὐϊχϊν θαηά ἰοσοῖμογ αρϑὶηϑὶ π]6, 
Νοὶ Ὀδοδυβα οὗ ΠΥ ἰγϑη ΒΓ ΒΒ: ΟῺ ΟΥ̓ ΤΩΥ̓ 81}, 
Ὁ Ζεδβονδῇ, ᾿ἰ ἰβ ποὶ Ὀδοδιιβ6 οὗ ταϊπο ᾿πίαυ εν 
Τμδὶ ὑπὸ ν συὰ υΡ δπα ἴδε {μον βίδπα αραϊηβῖ τηθ.4 
Ατουβα ὑπ γϑβοὶῖ ἴο τηθοῖ τη6, δηἀ 866, 
δένοη ἴμοι, Φοβονδῃ, ἀοἀ οὗ [5γδοὶ," 
Ατσῖβα ἴο νἱβὶὶ 4}} {π6 Ὡδί]οηϑ. 
Βα ποὶ πιογοῖζι] ἴο ΒΥ ἰγεδοθογοιυβ ὑσουθ] 6 Γ8. 

ΤΉ ΟΥ 5πϑῦὶ οοπἐ 8 }}ν {Κὸ 8 ἀος, 
ΤΌΟΥ ρῥγοῦν] δρουΐ [Π6 οἷν ἴῃ μα δνθηϊηρ." 
ΤΒ6ΠοΪ, [μον Ὀ6Ιοἢ ουὖὐ ψῖῖ ὑμοῖν πηουΐϊῃ; 
ξεδ8, βιυνογάβϑ' δύο ἴῃ ἐποὶγ 1109; 
Ἐὸν ψο, ὑπο ὺ ἐπι ηΚ, 15 μοδσίην ὃ 
δΒῖ βου, Ο Φοβονδῇ, ἰδυσμιοβὲ δἱ ἤθυι; 
ΤΒου νι] Βᾶνὸ 41} {π6 παίϊοηβ ἴῃ ἀουΒΊ 0... 
7]. ἴπθο, Ο τὴν βἰγεησίμ," ἀο 1 5]ηρ ῥγδῖὶϑο, 
ἘὸῪὸγ ἴδου, Ο Φεβονβϑδῇ, τὶ τὶν μἰρὴ ἰοννοσγ. 

ἸΟ αν τὴν ἀοά, νι} 5 Ἰονὶ σΚιπάμο85, σοπια ἴο τηθοΐ ταο; 
Μδγν Δοβονϑᾷ ᾿ἰεῖ πηὸ ἰοοῖϊκ ΠΡΟῚ πῃ ΘΠ 168. 

πῶραγο ἴθι ποῖ, ο΄ ΤΥ ῬΘΟΡΪο ἰογρεῖ; 
ϑοδίζος ποι, ἢυγ] μοὶ ἀονῃ ὮΚ ἰῃγ ΡοῦΟΣ, 
Ο Ιρουζὰ, οὖἋε 516] ἃ δηὰ ΤΠ εϊϊνογοσ τ 

ἸΣΤΉΟΙΡ ΟΥΘΣΓΥ ψογα ΣΧ 15 (86 51η οὗ {ποὶγ ταουτῃ, 
ἸμΒογείοσγο ἰοΐ ἔμοῖ ὈῈ ἴδῃ ἴῃ ἐπεὶγ ῥυιάς, 
Αμπὰ ἴον {πε ουγΓ868 8η4ἃ 165 ψ  ὶοἢ ἐμον αἰΐογ. 

ἸΣΟοηϑιχαθ ὑπο ΓῺ ἴῃ ἰμγ τταίμ, ὑπαὶ {πο Υ 6 ΠΟ ΠΟΓΟ, 

8145 ΨΜεδ. δ-11 μίτον βυσαοδὺ ὑδμαὺ (μϊ8 05. σοΐοοδ {8Π6 τγοϑϑ οὗ 86 υάδδῃ σοπιιαιηἰν, ῥγοῦ- 
ΔΌΪν ἰὰ 6 ἀαγ Ὀεΐοτο Νοβδβοιηίδῃ, δὰ ἰδὲ 86 ἴοθθ δῦ [6 ποὶ κῃ ουίης πϑαῖθθη παιϊίομβ ᾿μ δὲ 
ἰδυηϊδαὰ δηα Ὀοδοὶ 86 ἀοίοῃοοίοβα 716 }8. ΑἝ ἰδίο οάἀϊίον βϑβοοίαιϑθα ἐξ νὰ ἴ᾽)6 εἰπια τολοπ ϑαμ δεπὲ 
πεη απὰ ιοαϊολεὰ ἐδα ἤοιυμδε ἰο κὶϊ Πανία, 1 ϑατα. 195-}1, 

4594 686 ΒΓΘ τα Πα τν ὕϑγτηβ ἀθβοσὶ υἷηκ δὴ διιηθα αἰίϑδοϊ. 
, τδθδ ΗδΡ. μ88 Ῥοΐῃ Οοα οἵ λοϑίδ απὰ Οοα οΥ 1ἐγαεί. ᾿πϑβταυοὶ ἃ5 αοα ο λοεὶδ ἰδ ἱποοστθοιν 

φτιλίδα, ἰἴ 185 ΒΓΟΌΔΡΙο ὑῃδὺ 18 18 1η6 ᾿αίον βουῖδὶ δα αἰ ϊοῦ. 
᾿ εὅρΆ6 Ἐο]] ονίης Βτίαμα (Ρ6ὲ., ΠῚ, 562) ἴῃ ἰγδηδίοιτίης 06 ῬΏΓΑδΟ ἐπ ἐλα ἐνεηΐπρ ἴο 80 δοοοπὰ 
᾿ἴπο, 88 [9 ᾿Ἰπουκσῃξ δηὰ τηϑίτγο σοαυΐϊσο. 80 ἴῃ ΝΜ. 

1507 Οτ γεργοασλε. 
- ἐν! ̓βδδιοπίης ἐῃ6 οοττυρὲ Ηοῦ. (πο ἢ ΤΣ ΔΪκοΒ ΠΟ 86:80) ὮὉν 86 αἰὰ οὗ ἔδο ΒΞ. δηὰ [89 

ῬΆΓΑΙ]6] ἴῃ 17, 
ἡ 5011 (ὐοττεοίίης {86 τά. ΗδΡ., νιοὶ τοϑὰδ δίαν ποί, οοηϊγβαϊοϊίης 13. 
Ὑ δ01. Βυρρὶνίπα απαὰ δείίνετεν, τοαυϊγοα ὕο σοτηρ οῦο ἐμ πηοαδίΓο. 

, Ζ6ΘΙΣ 112., ἐλε υνοοτὰ οἹ ἰλεῖτ ἰρ86. ὙὍὙῊΘ τηθδηΐηρ ἰδ οὶ οοτίαίῃ. ὍΤΒο ἰάθδ 8, δρῃδζοιῦν, ἰδδὺ 
{δον ουοσν ττογὰ ἰβ ὑμοὶγ σοπαδιηπδίίοη. 

Υ 5012 ἘΟΙ] ον μα 8 ὑγοῦδῦϊο τοοσομδίγυο οη. ΗΘΌ. τορϑϑίδ οοπϑιηιδ. 

φϑῷ 



ΘΕΙΝΕΒΑΝΟΒΝ ΕἘΟΜ ΡΙΤΙΕΒΘ ἘΝΕΜΙΕΒ 

Αμὰ ἰοἰ χρη πον ὑπαὶ δοῇονδῃ σγυϊοίὶῃ," 
Ἐνϑῃ ἰο 1ῆθ οηάβ οἱ δε οαγίῃ. 

ἸΦΤΉΘΥ βηδγὶ σου Εἰ ΠΌΔΠΎ κὸ 8, ἀοχ, 
πὰ ἰμὸ δνθηϊης ὑπο ὑῥγον] δρουΐὶ {16 οἰΐγ. 
ΤῊ ΘΥν γϑῆρο ὕΡ δῃὰ ἀονῃ ἴον ἰοοά, 
Αῃά ἴδυτὺ 411} πρὶ 16 μον Ὀδ ποὶ 88 ἰ|588.οἀ. 

16Α.5 ἴογ τηρ, 1 ν}}} 5ηρ οὗ ἰὴ βἰγεησίῃ; 
ΕΟΓΥ τπογηϊηρ Μ01}} 1 ργαῖβα ἢν ον! ΚΙ ΠΠ6858, 
Βδοδιυϑε ἴδοι αὶ τ ὨΙΡῺ ἰονου, 
Αμὰ ἃ γεΐυρε ἴῃ πα ἀδν οὗ ΤΥ αἰ βίΓ688. 

17Το {πεθθ, Ο τὴν βἰγεηρίῃ, 40 1 5:7) Ργβϑὶβοϑβ; 
Εὸν ἴδου, Ο Φεδονδῆ, δὶ τὰν Εἰσῖι ἴονγογ." 

8146. Ῥχγῶγοσ ἴοσ ΥἹ]ἱοίοῦυ ἰῃ [86 Ῥγοβϑῆσθ οὗ θοίοαϊ, Ρβ. 60 

Ῥβ. 60 7} μόονδῃ, μου μαϑὶ γο)οοϊθα υ8, μου Πδϑὲ Ὀγόκκοα τ; 
Του μαϑὶ θθθη ΘΉΤΥ; ΟἿ γοβϑίογα ι.5 δϑδαΐη 'Ὁ 
Του παϑὶ τηδάδ {πὸ ἰαπα ἴἰο ἰγολῦ]ο, ἔθου δαβὶ γοηὶ 11; 
Ηρδὶ 115 Ὀγθδοοβ, ἴογ 1 βῆδκοίῃ. 
ὅΤ 8οιι α8ῖ τηδά6 ἴῃ ρϑορὶθ 866 Βα γ8}}0Ρ, 
Του μαϑὶ πη846 1.8 ἀτγἢΪς βιδρβογη ΠΟ, 

4ΤΈῈου μαϑὶ σίνθῃ ἃ Ῥδηηοτὸ ἰο ἰῃο86 ῆο ἔἴθδγ ἴῃ66, 
ὙΥΒογουηΐο {Π6Υ τᾶν ἢδα ἴγοτα πα ον. 
ὅ]η ογάοσγ ἱμαὶ ἔπὴν θεϊονθα τηϑὺ δ ἀοἰ]νογοά, 
ὅν υ8 σὴ τ ἰῃν τὶ μδπα δηα δῆβννοσ τ15.5 

δ(οά δαί βροΐζκοῃ ἴῃ ἢΐβ Βα ποῖ Δ ΓΥ : 
 ν1}} Ἄχυὶ, 1 ψ}}} ἀϊνίάο ΘΒ ΘΟ ἤθ, 

Αμά 186 νον οὗ ϑιυιοοοίῃ ψ}}} 1 τηοῖο ουΐ. 
ἸσΠοδὰ δα Μδηδββθθὴ δΓῸ ΤΏ]η6,ὃ 
ΕἘΡἨγβϑὶπὶ α'8ο 18 ἴη6 ἀοίδηςς οὗ μιν δοδά, 
δυάδῃ 18 ΠΥ ΘΟ 8 6Γ᾽ 5 5.8, 

5 5912 Α βουῖρο 888 βρσθαι ςσοπίγεσϊοϊζίης [6 Ὀτοβα διβδιίοτηθηϊῦν οὗ ὑῃ6 ποχῦ ᾿ἴπ6, ἐπ ]αεοὗ. 
5017 50 ϑ. Α δογίρο 888 βαάρά, ἀοδιτονίης ὑ809 τηθᾶϑυγα, ἰὴ ὑπυδυδὶ ΡὮΏΓΑδΟ Οοα οἵ πιῦ 

ἰονϊπρκὶπάπεβδ. 
146 Το ἀαίδ οὗ [Πΐ8 8. ἰβ ποῦ οἶθδγ διίπουρὴ ἰὺ ον! θην ἀοϑογίθοβ ἃ ἀϑβηΐϊίθ εἰϊυδίίοῃ. 

Τΐδ τὰδὺ αν Ὀθθη {86 ἀεοδβίγασίίου οὗ Φοτγαδβαίθα, θαΐῦ ὑμ6 ἰχηρ ἰοδιϊου '8 ἐμδῇ 10 τγ85 βίσωρ!ν 8 αστεδὺ 
ἀοίοαι ἔσοσῃ νυ] οἢ ἐμ ρϑορῖθ ΠΟ ἴο τϑοονθῦ. Τδθ ἰηνί οἱ Ὁ]86, τα κο δρὶγιῦ ροϊηΐδ οἰλμοῦ ἴο 18 
ἀβρῆ ον ΟΥΓ Μβοοδῦθδῃ βζϑ. 86 τοίβγθῃσθ πῃ δ ἴο ϑ'θοθθση ἱτρ 165 ὑμαῦ (86 ϑαγηδγίίδη βολίβσα 
δα ὑβίκοῃ υἷἶδοδι ψυάδῃ δου ἰ8 Φϑ ον Β Θμβοθθ ἰδθὰ. Οἱ [86 Ὀδ515 οὗ {π6 τοίθγθησθ ἴῃ 85, 8 

Ἰαΐδθσ οαϊίος 885 δ ἀδὰ δ οἰδθογαῖβ ἐΥχΑμϑς τίου οοπηθοῦίης ἐμὶ8 ιν ὙΠῸ Πανὶ 8 νἱοΐοτν οὐδ τ 
1πη6 Εσοηλίοβ τοοογαθὰ ἰῃ 1 δ. 6 οαΐῖος δὰ ἰὴ τηϊδα ἃ ἰγσβαϊοηῃ δἰκίη ἴο ὑἐμδῦ ἰὰ 1 
ΟὨ-. 1813,15. ἔοτ 6 Βροβϑῖϑ οἵ 7080 τ πὰς θεν ων Το [ἰὔϑγατν ροίηϊθ οἵ οοπίδοὶ Ὀούσνθθη (Π]8 
8. δὰ 44 ΔΓΘ οἴοϑθ. [109 δῦ κο, ἀδυ 1688 δια ἰ (οι ἰ ἐἰα 189 ὈΓΘϑθοθ οἵ ἀδέθαϊ πα 8 ἐΐ8 Ὀοδὶ Ὠΐδ- 
ὑογῖοαδὶ βοϊεϊῃς ἰὼ [86 ἀδνβ οἵ 7υἀδ8 Μβοοδαῦθυβ. 8. 5:12 δαγα αυούθα ἰπ 1085:1Σ δῃιὰ οοτηδίποα νεῖ 
60.-12 ΤὨο οτγβοῖθ ἴπ 8:9 τὴδν Ὀθ οἷάον ἴδῃ [86 ῥὑγοβοηΐ ὑδ. Ὀυΐ 89 ονίάθηοσ ἰθ ἐπα ϑοὶοῖνο. 

Αγ Ὁ τλοτὶ ἀπε μὐγη ἐς ὕσοτ 
ΒΩ 1 ποῖ δηἰγοῖν οἴδασ, Ὀυΐ τοῦδ ῦϊν 1η6 ὈΘΏΠΟΓ ἴθ δὴν: δδδαυγδηοο ὑμδὺ Φ68ο- 

ν 88 “ἘΠ ἜΈΡΑ Ἔα, [αἰ α} ομθ ἔγοστα ἴμ6 δεΐβοκβ (δοιο) οἵ ὑμοὶγ ἔοϑαθ. . ὃ οοῃιύβίῃβ (9 Ὡδύυγαὶ 
ἀογλδηὰ ταῦ ΒΘ ποῖν γτθάδϑσῃ ἷδ δηοίθῃϊ ὑγοσηΐβθϑ. 

ἀθ606 80 νϑτίδηὶ ΗθΌ. γοδαΐϊηρβ. Ττιδὰ. ΗθΌ., πιδ. 
4600: 1,21|., Οἠδαὰ 8 πεῖπε απὰ Μαπαϑδεοὴὶ ἐδ πιΐηε. 

4258 
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ΒΜ ΌΟΔΌ 18 ΠῚ γνϑϑηροΐ, 
ὕροη Εάοπι ν1}} 1 οαϑὲ ΠΥ 58η6 δὶ, 
Ονεν ῬμΠβἰϊα 1΄ ϑῃουΐ ἴον ν]οΐογυ. 
00 ν}}} Ἀσίης τὴς ἱπῖο {πὸ ἰογιϊῆρά οἰΐν δε 
ἿὟΝο 15 ἴδεοσε δαὶ ν}}} Ἰοδαὰ στὰθ" ἰο Εάοτῃ ἢ᾽ 

᾿Ηκεὲ βου ποῖ το)οοϊοα υ8, Ο Φειονβὴ ἢ 
Απά νι ἴῃου ποῖ ροὸ ἰοτι εἰ τ ἢ οὖν μοβίβ ὃ 

πᾷινα ἴο υδ Ποῖρ αραϊηβϑὶ ἴῃς Δάν ουβαγυ, 
Ἐὸγ νϑίῃ 18 {πε Πεὶρ οὗ πιδῃ. 

8Βγ {ῃς Βεῖρ οὗ Φεβονδῇ ἰεὶ υ8 4ο νΑ] πάν, 
Ἐὸρ΄ ᾿ἰ 15 6 ἱμδὶ ψ1]] ἔγοδα ἀοννῃ ΟἿΣ δάνογβαγιθβ. 

8 147. Α Οοχιρίαἰπί ονοσ 6 Ποναβίδιίου οὗ 86 Το σιρία ὮΥ ἰδ 6 ΕΠΘΙΏΥ, ΡΒ. 74 

Ῥ5. 74 ἸΟῸ ἀοά, ν ἢν ἀοβὶ ἔπου ςπϑὶ ὃ οἴ ἴογενογ, 
Απὰ ἰοΐ τ[Πϊ]η6 ΔΖ οΓ ϑοῖκοε δραϊηϑὶ ἴῃς Βῆθερ οὗ ἰῃγ ραϑίυγο ὃ 
ΣΕ ὈοΓ ἰἢν οοηστοραίϊζοι ἡ ἰοἢ ἴδου ἀϊάϑὶ κεοὶ οὗ οἰά, 
Το ἰγὶρθα οὗ {πὶπὸ μοῦ ἴδησα νης ἔδου Παϑῖ γοἀθοιηρα. 
ΤῊ5 πιουπΐ Ζίοη, τ Πογοίη ἴμοιυ μαϑὶ ἀνε  .} 

διγοοῖ ἐν ἰοοϊδίορβε ἰο {ῃδ ρογρεοῖυδὶ ἀδϑοϊαἰϊοηϑ, 
ΑΙ] Ππ6 ανὶ ὑμαῖ {μ6 βῆθιὴν Βαί υγουσῃῖ 'ῃ ἐπ βϑαποίυδγυ. 
“ΤΉΪΠ6 δάνουβδυθϑ ΓΟΘΓ ἰῇ ἴΠ6 τά ϑὲ οὗ ἔῃγ ρῥΐδος οὗ δ586 0}; 
ΤὨογοὶ ὑπο ν 86ῖ 0 ὑποὶγ βίδπά δια ἴοσ β'ζη5. 

[605 80 [89 ρδγδὶ]οὶ ἰῃ 10810 δῃὰ ΚΞντ. δὰ Τάγμα. 
εθ09 Οἵ. 1λ6 ρδιδι]οὶ ἰὼ 1081, ΤὨο ἰοτυλβοα οἷν 88 ὑσοῦραθϊν Ῥοῖγϑ, δὴ το] ἰκἢ ἐτωρτος- 

ὩΔΌΪ]6 σδρὶίαὶ οὗ Ἐκίοτα. 
δ 609 ΒΓ ΠΟἸν τον βίης ἴ(δ6 οοττυρὺ ΗθΡ. 
16010 β5ο ϑνιη. δηὰ ὅνσ. ΗθΌ. δα Οοά. 

,. 8147 ΤΒὶθ ρ5. 189 οοπερίσυουδβ ον 1(8 ραββίοηδίθ (θοϊϊηρ, 118 ᾿ηΐδηβο ραϊγι οὐΐβηχ, δηὰ 1(8 δβίγοης 
[αἰ 18. [πῃ 12:11 10 ηοῦ οηἱν τοβϑοῖβ ὕὍ86 Ἱπουκῃῦ Ὀυὺ τγίϑθβ ἴο 16 τηδ᾽θϑίίο Ὠοϊμβῃϊ οἵ ἴπ6 Ὀοοὶς οἱ ΖοὉ. 
ΤΆ τϑίθγθποθ 'π [86 ορϑῃΐῃᾳ νβ. ἴο ἐλὲ δλδὲρ οἵ ἐὰν Ῥαδίιτϑ τονϑ8}5 δὴ ἰπεἰτηδῦθ ἔδυ Πα ν τυ} ῬΒ. 
23. Το δβδθ βθυγα 15 πϑδοὰ ἱῃ ΕΠΟΘἢ ἴο ἀοβογὶ 8 18ῃ6 βοαιίογοα 68 ὯΟ ογο ραγϑασυϊθα ὑπο 
Απθοοδυβ ἘΡΙΡΒΕΒΕΒ ἔον ὑμοῖν βάθιῦν ἴο [86 διὰ οἱ πεῖν ἔδίμποταθ. ΤῈθ ὑ8. ὕδδγβ 8}} ὑμ6 ἀ15- 
ἰποῦνθ τρασκβ οἵ ἴδ6 Μδοοδῦθβῃ ρογίοα. [1ὺ 5. αὶ νἱνϊἀ, μαϊμοιϊς ἀδβοσίριοη οἵ (86 σβίδι εἶθ 8 
ὙὙΒΙΟ. ονοτίοοῖς ὑπ6 26.718 δηαὰ οϑρϑοίδ!ν 86 ἴδτηρὶθ ἀυτίης 16 ροτγβδϑοι ίοπϑ οἵ Απίϊοοῃυβ ΕΡΙΡὮ- 
ΔΘ5. ΑΒ ΟΟΌΌ δδυ8 (ΒΚ. οἵ Ῥδ8., 200), Τί ϑαΐπι δαδ ἰδλα υναΐως ο[ α πιδίοτίςαὶ ἀοεοιυπιεπὶ ιολιεΐ 
πιαν δὲ ὑδϑὰ ἰο σοπῆτγπι ἰδλα ον ο7 1 Μαο. 4, 1] Μαεο. 8, απὰ ποῖ πιεγεὶν ἰο {ἰιιδίγαίς ἐι. ΤὮα ἀθὁ- 
βοτιρτίοη οἱ ἴ)6 ἀοίδοοτιηθηῦ δὰ αἀδβίγιοίίζου οὗ ἴῃ6 ὑδρία ὉΨν [6 δχηϊβϑαγὶοδβ οἵ Απὐϊοσυβ ΕἸ ΡΠ 605 
ἐπ 4-1}5 οἰοθοῖν ρϑγα οὶ το ἴῃ6 ἀοϑογὶ ρὐΐοη ἰὴ 1 Μδϑο. 154, δ9. δηα δβρϑοία!ν ἰὴ 425, ν ΐοἢ βίδῦθβ {πα 
φῇθῃ [06 ον ϑηῦ ἴο τοαθάϊοαδιϊο [6 ἰδτηρὶο ἐλεν δαὶ ἰδδ ϑαποίμαγν ἰατὰ ἀεδοϊαίε, ἰκ αἰἰαγ Ῥτοίαπεώ, 
ἐλε ραΐξα διττι, απὰ βλγιιὃϑ στοιυΐπρ ἐπὶ (δε σουγί, αϑ ἴηι α 7ογεδβὲ ΟΥ α8 οπ ὁπ6 ὁ (λε πιουμπίαϊπϑ, απὰ (λ6 
Ῥτιεϑίδ᾽ ολαπιδεῦδ Ῥιιϊϊδὰ ἄοιοτι. ΤῊΘ τϑίογθῃοο ἴῃ ὃ ἴο ὕπο ἀδϑίγυοίίου οὗ [ῃ8 Βναβόβυθβ ἰῃ ἴδε ἰαπὰ 
δ͵8ο ροϊῃϊδ ἰο 8 ΦΟΠΙΒΒΓΆΕΊΚΟΙΥ Ἰαΐθ ρεποά. Τδο ββπιδ ἰβ ἴγυῃ οἵ ὑῃ6 δἰαἰθγηθῃῦ ἴῃ  μαὺ Π6 ῬΤΟρΡἢ- 
οἴ δὰ αἰδερροαγοά. ΤῊΘ τϑίθγοῃοθ ἰ5. οἰοβεῖὶν ρϑια οὶ ἰο ἐπμδὺ ἰπ 1 Μϑο. 446, ψϊσῇ δίδίοϑ ἰδδὶ 
ἐλεν ἰαϊὰ πρυλι α ἐλε ἀοπίεα δίονιδα ο7 ἰδ6 αἰατ πιεῖ ἰζαγο δλοιία σοπὶς α Ῥτορλεῖ ἰο σία ἀντὶ οταςίε σοτισςογπῖηρ 
ἐλεπι. ΤΟ αιυδδβίϊου ἴῃ 19 οὗ λοι ἰοηῦ 8 Ῥτγθοίβαὶν 86 βϑ1ηθ 88 ὑπδῦ νῃϊσἢ ἰ8 ἀθα] ῦ ΣῈ ΘΟὨΟΓΕίοΙν 
π δη. 7, ψ ΕΪοΒ Θομγ65 ἔγογα [06 ταϊαϑὲ οἵ [Π6 ββτὴθ βίγοπυοιϑ ογϑὶ8. 8. 8 νοΐδοϑ {μ6 ρμοϊΐον οὗ 
Απλίοοδυδ ΕΡΙ ΡΒ .685 δηὰ 10 ἀρβογί 65 νἱ νίαν [Ὧθ δὐἰτυάα οὗ ἴδ6 Ὠσαίδοῃ ἔοθβ 80 αποϊγοϊοὰ ἐδ 
ὅονβΒ. ΤΒΘ ἰσμάθηον τονθαϊθα ἴῃ 13 δηὰ 18 (ο Ἰοοὶς Ὀδοὶς ἴο {πΠ6 ραϑὺ δηὰ ἀτγὰν ἔγογα 10 ἱμβρίγϑδιίϊοη 
ἔοτ 186 Ῥγεϑθηὺ ἰ8 βῃοῦμοῦ τπλγκοα ομβαγδοίοσίβιϊο οὗ (89 Μδοσαῦθδῃ ρογὶοά. ΤῊΘ Ρ8. 85 οἰδδυὶν 
ττιὕθη δἰίΐονγ 168 δπὰ Ὀείογθ [86 γοὰἀθαϊοδιϊου οἱ 86 ᾿δταρὶθ ἰῃ 105 ΒΘ. Τα ονϊάδησςο ρΡοὶπίβ ἴο 8 
ἀδίθ βῃοσγιμν Ὀβίοτε 1656, ΤῊΘ Ρ8., ὑμογϑίογθ, ῬσοϑΌϊν σοπλθ5 ἔτοτα [Π6 ΒΆΙΩΘ γῸΔΥ 85 {6 ΘῃησουΓα- 
Εἰ τηθόβαροβ ἰῃ δα. 7-12, δηα ἴγοσα ἰῃθ βδτὰθ οἰγοὶα οὗ [86 Ηδβϑθδβ ἰγοτα ὙΠ ἢ οϑιὰθ 10 
ΒΡΟΟΘΆΙΥ 568 1 ἐδ6 Ὀοοὶς οὗ δηϊοῖ. [ἷκ 1η)6 δυῖμον οἱ Πβη. 7-12, 15.1.6 ὑβαίσωαϊδί ἰοοῖ8 ποὺ ἴο 19 
δΙΟΓΩΒ οὗ ὑμ6 νϑ δῦ ραγιοβ Ὀκὶ ἴο αοα ἴον ἃ βΒυάάξη βῃὰ βίβηβδὶ ἀθ] νογβηοθ. 

,᾿ 1741 ῬΡΟΒΒΙΌΪν ἐῃ15 ᾿ἰπθ 88 ἰηβογτίθα Ὁν 8 βογίρο, ἔοτ ἰς ἀσβίγουθ 89 υηϊὺν οὗ ἴμ6 σουρίοιϑ 
ΜῈΪΟΒ ομδγβοίογιϑθ (86 Ρ8. 88 8 ΨΒοΪ8 δηὰ ἰϑ ὩΠΘΟσ βοῦν. 

Κ742 Τῖν,, ἐὑ}ὲ ὴωὉ ἰδλν 7εεὶ, ἱ, 6., 5ο ἴῃ Ῥδτβοὴ ἴο ἴδ γυΐϊῃβ δῃὰ ἰο {π6 ἀθδϑεογδίθα ὑδυῃρ θ᾽ Β δἰ(6. 
1744 ΤὨΣοΟυΣΧΗ {μ6 δἰγοϊϊ τὶν οἱ (86 ΗΘΌ. ψοτγὰβ 8 βοσὶθο ἢ85 οχηϊ θα ἴ86 ΗοὉ. ννογὰ ἴογ ἐλέγε. 
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ΟΟΜΡΙΑΙΝΤ ΟΥ̓ΕΕ ΤΗΕ ὈΕΒΤΕΌΓΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕ 

Του μον αὐνδὺ δἱ ὑπὸ ρογίβ!" τ ἢ ΑΧΘΟΒ, 85 ἰῃ 8 {ΠΟ Κ ἰογοβὶ," 
δΑπά ῃον 4]] 118 οασνεοὰ ψόοσκ ἴον Ὀγοᾶκ ἀονῃ ἢ Βαϊομοῖ 8π6 ΠΒΙΠΊ6Γ5. 
ΤΟΥ Πᾶνα 8οὶ τὰν βαποίυδγυ οἡ ἔσο; 
ΤΠΟΥ Βᾶνο ἀοβ]οὰ ἴῃ ἴδ6 ἀυδϑὲ [86 ἀν ]Π ης ΡΪδος οὗ [ΠΥ ΠδΠπΊ6. 
ΤΟΥ ἢδνὸ 8814 ἴὰ ὑμποὶν ποσὶ, “1[ωμεἴ υ ἀοβίσγου ἔμοῖῃ δ᾽ ομεῖποσ. 
ΤΟΥ πᾶνα Ὀυγπηοά ὑρ 8|}1} [6 βυῃδὥοριιοβ οὗ ἀοά ἱπ ἴδε ἰδπα. 

γε. 866 ποῖ ΟἿἿΓ 31:21; ἱβοῦ 18 ΠΟ ΠΊΟΓΟ 8}Υ Ργορβοῖ; 
ΝοΙΒΟΣ 16 ὑμογο διηοηᾷ ὕ8 8δῺΥ ἰμδὶ Καονοῖ μον Ἰοῃζ. 

ἸΏοοΡοθν Ἰοηζ, Ο ἀοά, 514}} ἰῃ6 δάάνογυβδσυ γεργοδοῇ, 
94}1} [6 ΘΏΘΙΩΥ Ὀ]ΑΒΡἤθπιο ἐμ ν Ὥδηηδ ἴογονογ ἢ 
ΠΤ ἀτανγεϑὲ ἔθου Ὀδοῖς ἴῃγ πδπά, Ο Φείονδὴ 39 
ΨΜῈΥ ἀοκὶ ἴπουὺ Πο]4 Δ. ΚΡ ἐδῃγ σισΐ μδπὰ ἴῃ {πὸ τοϊάβὲ οὗ ἐγ Ὀοβοσὰ ὃ 

ἹΣΤΏΉου,α Ο δεβονδϑῇ, τὶ οὐτγὶ ἰεϊηρ οὗ οἷά, 
ὙοΥ Κις βαϊναϊοη ἴῃ ἰμδ6 πκάϑὲ οὗ {Π6 φαγί. 

Ἰ5ΤΉοι ἀϊἀϑὲ αἀἰν!Ἂ6 ὑῃ6 868 ὈΥῪ ἰὰν βίγεησίῃ; 
ΤὨου ογυβῃοαάσϑιὲ {Πμ6 μοδα5 οὗ {μ6 568- πιοηϑίογϑ᾽ ἴῃ Πα δῖοι, 

ἸΦΤΉου ογυβηραβὶ {μ6 μοδα8 οὗ 86 εν! αἰ μδῃ" ἴῃ Ρ᾽θοοβ; 
ΤΒοι ψχανοϑὲ ἢϊπ 88 ἰοοα ἴο ἴΠ6 ρϑορὶδα οὗ ἴμ6 νι! θγης55," 

111 19 ἴῃου ψδο αἰάἀϑὲ οἶδανο οι Βργίημ8 δὰ Ὀσγοοῖκβ," 
Τὶ ἰδ ἰπου γγῆο αἸαϑὲ αἀγῪ ἃΡ ταν Γἱνο β. 
5 }ς ἀΔΥ 18 ἰπἷπο, μα πρὶ 4180 15 {πἰπ6; 
Τὶ 16 ἴῇου ψ8οὸ ἀϊάϑῇ ργερᾶγε {μ6 ᾿πλπαυΥ δηα {πὸ βυη. 

ἹΤΉΏου αϊαϑὲ ἢχ 81} ἰῃ6 Ὀουπάδτγιθ5 οὗ ἐπα δαγὶ ἢ: 
Τὶ 16 ποι ψῃο ἀϊἀ 81 τα Κα Ὀοΐἢ βϑυτμηοῦ δηα τ] ηΐου. 

1 6τηοταδοῦ {8 ͵ 5, ἐμαὶ ἰῃ6 ποτα ν δῖ} τορτοδομοά, Ο δεβονδῃ, 
Αῃὰ ἰδεῖ 8. ἰοο 18} ρϑορὶς βαΐῃ ὈΪαϑρμοιηθα {ἢν πδπη6. 

10} χῖνα ποὶ {πὸ [τς οὗ τὰν ἰυγι!]6-ἀονοῖ ἰο ἴῃς νι ι]ὰ Ὀεοδϑβὶ; 
Ἐοτγροὶ οὶ ἴογονον ἴμὸ [πὸ οὗ ἰμϊης ΔΠ)|οἰοα. 

01, 0ῸΚ οὐ {π6 δὶ Ομ 65,» ἔοῦ {86 Ὺ, ἰπά δε, ἀγὸ {01}; 
ΤὮο ἀδτκ ρῥἴδοθα οἵ {μ6 δαγῖ ἢ ἂῦὸ 80οῦθϑ οὗ νἹοϊθηοα. 

110}} Ἰεὶ ποῖ {π6 Ορργοβϑϑϑά ἔυγῃ αν Δρδϑμθα; 
[με [86 ΡΟΟΓ 8πη6 ὨΘΘΟΥ ἜΘΝΟΣ Ῥγδὶβϑα ἴῃ Ὡδ͵Ιη6. 

ΠῚ Ἤν αἰς., ΟΡῸ ο7 Ῥογία), δπαρρογίϑα ἴῃ ραγὺ ὃν Οἷς. 1,1ἴ., α6 ἐλθ εἐηίσαποο ὠρισαγάδ. 
ι ἢ ἐλίοζος 

ο 741: ϑαρρἰνῖρα ἐδο νογὰ δαοὶ ἀοτηδηάοαὰ Ὦν ἐμ δϑῖϑο οἵ ἐῃ9 οοπίοχῦ. 
» 741: (ὐοττοοίίης ἰδ6 ΗΘΌὉ. 88 [86 οοπίαχὺ δηἃ ᾿ΔΙ 6] δι σοαῦ το. 
« 7412 Ασαΐη εἰν τοδίοσί:ς ἰῃο ἰδχί. 
: 7411 80 Εἷς. 
Ξυ Ὡ Ὡν ΑΡρδγϑῃιν ποῦ ἃ τοΐδγθοηοο ὑο 86 ονογίδγον οὗ {86 Εἶδὴδ ἰπ ἐὴ6 τδύθσα οὗ ἐδο 

Ἀυϊ ἴο ἰδ οοπαυοδὺ οὗ Τϑδοια, ὑδ9 γοναὶ του δίοσ, δὰ ἴὸ ἴδθ νψοσὶς οὗ οσϑα οῃ. 
174} ὍΝ Φοῦ 8 
Ὁ74:}4 7 ς., [89 δ κοϊκαῖα. ΟἸ. 63:19, 72. ΗΥ͂, ἱπλαδίέϊπρο ἰλα υὐἱϊάεντιδ88. 
τ͵ΔΜ Α τοίθσομοο ἕο σθ βου ΒΒ τὰροΝ ΟΥΟΣ Ὠβίαζο, 85 ᾿Ἰυδιταίοα, 6. σ., Ὀν ἐδθ οροπΐηρς οὗ [89 

Τοοῖς ἱῃ ΟΓΥΟΣ ἴο τον! ἀθ ψδίοσ, Εχ. 1 208. 
ν 741} 1, 6., ἰδ τῃοοῃ, 88 Ἐκ. 
χ 7419 7, 6., (8 ἀσἔϑηοοϊοδβα ὑϑορὶθ οἵ [σγϑοὶ. 
Υ 7410 Η66., ἰοοῖ ἰο ἐδ εονεπαπὲ; Ὀασὶ δὶ 5 ΔΡΌΘΙΘΕἾἶν ὅπ ἴο 8 εἰἰχῆϊ οοτγυρίζου οἱ (89 ΗθΌ. 

ὙΕΐοἢ 65 Ῥθθὴ τοϑίογοα 886 ὨΣῈὮτα Βυσποδὶδ 
1749 ΤΠ ε., οἵ Ὀοοῖν, ἢθηοα ἐδ βσυτο 4αἰ, ποθ ΤΩΘΒῚδΒ πὰ ρῶν δηα οοττυρὺ. 7λ6 ἀατκὰ 

φῬίασεδ Τὴν ὯΘ [89 οανο8 ἐὸ ψΒΐοΒ ἐδο Μβοοδθϑβδῇ τοί ὑκοο5 Βοὰ δὰ ΏΘΙΘ ΔΩ ΤΘΓΟ 
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ΡΕΤΙΤΙΟΝΘ ἘῸΒ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΚΝ ΕΈΒΟΜ ΤΗΕ ἨΒΑΤΗΕΝ 

ΒΑτΊβο, Ο ἀοά, ρῥ]εδά τπϊηθ οὐγῃ σδϑιι86, 
Βδιθροῦ μον ἰδα ἱπρίουβ ταδὶ γοργοόδοβοίῃ ἰμθ6 σομ ἰπυ Δ} γ, 

ΞΕογροὶ ποῖ {Π6 οἰδιηοῦ οὗ ἔμοϑο ΠΟ δζὸ μοϑβϑία ἰο ἔῃθο, 
Νὸονγ [δε αἷπ οὗ ἰδπθ ορροῃμϑηΐβ τ] ἢ σου πι18}}ν δϑοθηάοίῃ. 

ἢ 148, ῬΓΑγΟΙ ἔοσ οϊΐνοσδαηοο ἔσομλ [6 Ηδηάβ οὗ Οσυοὶ Ῥοσβοουίοσβ, Ρβ. 79 

Ῥβ. 79 ἸῸ 6οα, {86 παϊϊοπϑ ἃγὸ οουηδ ἰηΐο ἐμίηο ἱπμογιΐδηςα, 
ΤῊΥ ΒοΟΙΥ ἰδμρίὶα μανὸ ἐμὸν ἀεῆΪεά, 
ΤΠΟΥ δᾶνο ἰδ] ἃ Φογυβδίθια ἰῃ ἢ6805. 
ΞΤΏοΥ πᾶνα σίνθη {6 σΟΓΡ5868 οὗ ἱδγν βογσνδηΐβ᾽ 
45 ἰοοά ἴο ἐῃε Ὀἰγά5 οὗ [6 ἤδδνθηῃβ, 
ΤΒο ἢδ8ῃ οἵ ἴῃ ν ῥίοιιβ ομ68 ἴο ἴῃς ψ]]ὰ ᾿εδβὶβ; 
δ͵ οἷν ὈΪοοα πανὸ ὑπ  ρΡουγοά ουἱ {{κὰ τγαῖοσ, 
Ατγουπὰ Ψεγυβδίθια, τὴ ἢ ποπο ἴο ὈΓΥ ὑμ6πλ.Ὁ 
“γε ἃτὸ Ὀδοοιηδ ἃ ΓΟΡΓΟΘΟΝ ἴο ΟΣ ΠΕΙρΏΡΟΓΒ, 
ΤὮα βοοῦῃ δπα ἀογίβιοη οὗ ἰμοβϑο δγουπά 5. 

ον ἴοηχ, Ο δεβονδῇ, νι] ἴμοι θα δστΥ ὃ 
8881} {ῃν 76οδίουθυ θυσγῃ πὸ γε 9 

ΘΡουγ οι {ῃγ στϑῖῖ ρου {Π6 παιϊοηϑ ἐμαὶ ον {ππθ6 ποῖ, 
Υεδ, ὕροη {μ6 Κἰπράομμθ, Ο δεβοναῖ,, ἐμαὶ ἀο ποὶ .8}1] ὕροπ ἰῃγ πδπιθ; 
ΤΕΟΣ πον δνα ἀδσνουγοα" ὅβδοοθ, δηά δα τνυδϑῖς ἢἰ8 ἀν} Πηρ οΪδοα. 
ΒΒ ΘΙΘΙΏΌΟΓ ποὶ δραϊηβὶ 08 ἴῃ Ἰυσρτηοηὶ ἴμ6 Ἰηϊαυ 165 οὗ οὐ ἰογοίδε μοῦ, 

6148 Αοοοτγάϊηρ ἰο ἰ(5 δυροτγβογι ρύζομ (μὲδ Ρ8. γ85 ἱποϊυάθα ἴῃ δ οοἰθοίίοῃ οἵ Αδαρῇ ῃϑ8. [10 
8.858 Ὀθϑῃ δεδὶποὰ ὃν αἰδογθηὶ βοβ ϊαγθ ἰο ὑνοὸ ἀιογθοηῦ ρϑγίοαβ: ἐμ ΒΩΌ. οχὶϊθ δυὰ [86 Μδοοδθθδῃ 
βίτυααϊθ. ΤΏΘΓΘ ἱβ γον Ὡο ἀουδί, Βονονογ, ὑμαὺ 10 σοπη68 ἔγογῃ [86 ᾿δῦθγ ογὶ δὶβ. [ἢ δοῃϊθηϊδ 
διὰ ροϊηὺ οὗ νον ἰὐ ἰδ εἰοδαῖν Ῥδγδ! οὶ ἴο 74. ΤὮθ ορβϑοΐῃς σΕΟ ΠΡΌ θα οὗ 1.6 ἀδδοογδιίου οὗ ὑδ6 
ἰοσιρὶα δῃὰ οἵ ἰδ δἰδυκμίδσ οἵ ἴδ ἔβι(μ10] 76» 18 νϑγν βὲπλ}18. ἴο ἴμ δοοουπὺ οὗ Απὐϊοσδυδ ΕΡ Ῥδ- 
ΔῺΘΘ᾽ 6 τηϑγοίϊοδα ρογβοουϊζίουβ ἰῃ 11 Μᾶδς, 834, Τθογο ἱβ πο δβυκχοδίίου οὗ δυςἢ 8 δἰδυρσῃϊον ψ Βθη 
ἐδὸ Βαθυ]ουΐδηβ οδρίυτοα Φεγυδαίθη. Ὑμοὶνγ ἰσϑαϊσωθηϊ οὗ ἴδ σοπαυογϑα Ῥϑορὶθ ὥρρδδγβ ἴο ἢδνθ 
Ὀθδη ομαγδοίοσι θὰ ὃν ἐμοῖς υδυδὶ ᾿υαϊοΐα!ὶ ζαῖσγηοδα. Το δἰσοοὶ οϑ το ἀθδου ὑθὰ βγὸ δἰδο αἰγοοϊοα 
ποῦ 80 τη ἢ δαδίπδὺ ἴη6 7678 88 δζδίηδὺ Ζ9 ον δῃα δἷ8 ἰϑυηρίθ. 8. 1) ἐγ ρ} 168 ὑπαν [86 ̓ Ὀγίβοῃθγα 
ὍἜΓΟ υο͵υδεῖν οομαοτηηθα ἴο ἀθδίῃ, 45 ἰῃ ὑμ6 ἀδν οἵ Απἰίοουδ Ερ᾽ΡῬΒδηθα. ΤΏ6 σι σκο, νά ϊο- 
ἐἶνο δρῦς αὺ δηάδ οχργοδδίου ἴῃ δ. 12 16 ομδδγδοιοσγιδιὶο οὗ (δὴ Μδοοδ γα Ῥεῆσι. ΤΏ ρογδοουϊοὰ 
δβαϊηῖδ ἴῃ 2 δσϑ, ΨΊουῦ ΤΟΘΒΟΏΔΌΪΟ ἀουδῦ, [6 Ηδαίθδηβ, ννῇο ἰδΐος γϑ]! !δοὰ δϑουϊ 88. δ. 4. δ 
ἱπαϊοδία ἰδὲ ἰδ6 δυΐδοῦ δὰ ἰὼ σαϊηὰ ποὺ 89 ῥεῖ Ῥδζγὶν ρογβεουςτ οῦβ Ὁηὰ ον {88 ἀρ ψτερερν, ἰκἢ 
τίοδὺ ΑἸοίτηυβ Ὀυὺ (86 δἰΐδοϊβ δηὰ ὑδυρὶθ οἵ ἐδ μοδίῖ]9 πδίΐοῃϑ ἴῃ ἴδ 6 ϑδυὶν ἀδνβ οὗ ἵμ9 Μδοοδ- 

δίσυκαϊθ. Τμα δΌϑϑηοθ οὗ δὴν σϑίθγθῃοοϑδ ἰο 70.886 οὐ ἴο ὑἰδ9 τϑαϑαϊοδιϊοῃ οἵ [89 ἰδγαρὶο ἱπαϊ- 
οδίϑ ἰδδὺ 10 85 ᾿Ἡτιθη Ὀδίοτο 165. 7ΠΚὸ 74, 10 νοΐοθα ἴμο ζοοϊϊησο οὗ 1Π6 δι] δοουῦ 167-166 
Β.Ο., ψ ἤδη ἴδ6 Ῥογδοοι ΐ οὴ8 οὗ Αμπεϊοσδυδ γογο δὐ ὑμεὶγ μοϊσδῖ. . 

Ταΐδ ἰδ οὔθ οἵ ὑμ6 ἴθνν 88. αυοίϑα ἴῃ (6 βγαδὶ Ὀοοὶς οἵ Μδοοδῦθθ. 88.  δηὰ ὃ δὸ οἰὐθα αδ 
υτιεη ἐπ ἰλ6 δογὶῬίωγοδ διὰ Δα υδοὰ ἰο ἀσϑβογίρθ ἴμ βἰδυσῃΐον οἱ οοτίδίη Η δείδδῃβ Ὁν [86 ρογβαϊουϑ 
Αἰοΐτωυδ. Πί 70 νγδϑ δὴ δδιὶν 08. ἰῦ ἀουδύ1θδα σσουὰ μβανϑ' Ὀθϑη δροίζοῃ οἵ 88 ἃ Ρ8. οὗ θανίὰ. Τῇ 
δΌδΘΩοΘ οὗ δυοὴ 8 ἰγδαϊίϊου ἰσωρ θα ὑμαὺ ἰ ττ885 Καονῃ ἴο ὃ6 [δ σνοτῖς οὗ ἃ οοτζαρδγαίίνοί ν γσϑοϑοῖ 
πτὶῦος Ὀυὶ οἱ 8 ροοὺ ψνιβοϑθ ψογὰβ δα δἰγοδαν βαϊηθαὰ ἃ οογίδί πῃ ἀθατϑοὸ οὗ δυϊδοσιν. Το αυοίδ- 
Ὅσοι ἰὼ 1 Μδο. 71:1 ἰα οοηἀθηϑοα δηὰ ἱποοσαρίϑίθ. τοδδ: 

ΤΆῊε Περὶ οἵ ἰδν δαϊηία. .. 
Απὰ ἱλεὶν δἰοοά ἰλον Ῥουτγεὰ οὐδ τουπὰ αδοιΐ ““εγυκαΐογη; 
Απὰ ἰλεέτα ιτραδ πὸ πιαὴ ἰο δυῦν ἰδόηι. 

4703 7. 4.,ὄ 16 Ἡδαϊἀοδηπ. 
ΤΩΙ ΣΤῸΝ Βυρρὶνίης δ6 ἐλόηι, ἱτωρ! ἰοὰ ὃν 186 οοὐίξοχί, ἔγοσηα ἐδ ᾳφυοϊδιίοι ἔγοσω (δἷθ ραδβαφο ἴῃ 

80. 711, 
4705. 1 Απ θόδο οὗ 76Γ. 1035, ἘῸΓ παίίοηϑ οἵ ᾿λδαέλδη ἴῃ 4 7}16Γ. 1055 85 {ανιϊϊδ8. ΙηΒυσδησοὰ 

ΨΥ (86 ᾳυοϊδΔίἑοη ἔτοτῃ (δ6 φασι ίοσ αἶγχθ, [86 χτηϑίσα Βοῖο οὔδηχοα ἔσοσῃ ἰδ0 ἴδιϑο ἴο [0 ὅνο-Ὀεδι 
ΤΩΘΔΒΔΌΓΟ. 

4706 Βυρρὶνίης «ῷελοναδ, τοαυϊτοῦ ὃν (86 τηοῖτγο. 
4701 8ο ἴθ ωβημῃ ἰῃ ον. 105, δΌ., δ ἀδοοιγϑ. 
{705 Οἵ ΟΥΉΔΟΥ δἷπ8. Ὗϑ8.  ταῖὶχῃξ τοῖϑσ ἴο βὶῃβ οἵ οἰζμον 10:8 ϑδιῖ θοῦ οσ οἵ {80 ὑτοδδηὺ Κϑῆθγθ- 

φἴίοη. Τῶθ ἰάθϑ ὑπδὺ οὔθ κοποτγαϊίοη βυῆογοα ἴοσ ἔβοδϑο οἵ ϑδυϊἷθγ κϑηθγαϊίουβ 88 γϑρϑαίϑα!ν ἴδυρὰῦ 
ἷὰ ἴτ6 ΟἽ, 6. σ., ἔχ. 205, Ὁ... 28:5, Ψ26γ. 1111, 1ᾶτα. δ᾽, διὰ σοδίδ ροῦ ἃ Ὀ6516 οἵ Ὁσϑοιοδὶ δχροσίθηοο. 
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ΘΕΙΝΕΒΑΝΟΒΕ ἘΒΟΜ ΓΕΌΕΙ, ΡΕΒΒΕΟ ΤΟΗΒΒ 

Τὶ ἸῈΥ σοΟΙΩΡΑβ8Ί0ὴ 5ρ6 θα ν οοια ἴο τηθδοΐ τ15,Ὁ ἴοῦ γα δγὸ Ὀσουσῇϊ νοῦν ἴον. 
Ηρ υ5, Ο ἀοά οὗ ουν 8αϊναίίοη, ον {π6 σίογν οὗ {δ ν σοπονῃ, 
Αμπά ἀοἸν Ὶ υ8, δῃα ἴογρινοῦ" ΟἿΓ 51η5, ἴον [6 88Κὸ οὗ ἔῃ γν πᾶπιθ. 

ΤΟ Ὴν 8μουϊά {ῃς Βοαίῃθη ἵκθορ βαυίηρ, “ Βοσο 15 {μεῖς (οὐ δ᾽ 
1, [με ἀνοησίηρ οὗ μα 8864 δ]οοά οὗ ἐμν ϑεγσνδηΐϊβ θὈῈ Κῆονῃ διποηρ ἰῃ6 

πϑιϊοηβ 
ΠΤ.οἱ {86 βίης οὗ {Π6 Ὀσίβοηοῦ σοῖο Ὀεΐογο ἢν ἔδοἊ, Ο Τογά,; 
Αοοοτγάϊΐης ἴο {86 σγοδαῖῃθββ οὗ {ΠΥ ἃγπὶ ργεβογσνοῖ ἴμοβο οοημάειηποά ἴο ἀθδίὶ,, 
68, Το 6 Γ ἴο Οὔγ πο σἤΟΓΒ βενοηζο]α ἱπίο {ποὶνγ θΟβοπὶ 
Το γοργόϑοι, τ Ὠ γεν ἢ ἈΠῸ Ὺ πανα οδϑὶ Γορτόδοῖ ὕροη ἴποο, Ο Τογά. 

30 νὰ ΠΥ Ρϑορὶβ δῃηᾺ βῆδερ οἵ ἐγ ρδαϑίιγοι ψν}}} ἰδῆς ἔπδα ἔογονοσ; 
γε ν1}} το;ῦθεαγβο ἴο ζϑηθγδίοη δἰζογ βοπογδιϊοη ἰμ6 ργαΐῖβα ἄυς ἴῃ 66. 

8140. Ῥγαᾶγοσ Τῇδί Οοὰ ὙΊ1 Εδβουθ δπὰ Ἐσυπὶΐο Ηἰ5 Ῥϑορῖο, Ρβ. 80 

Ῥ58. 80 Ὸ 5ῃορμογα οὗ 1βγϑοὶ, μϑδγ! 
ΤΒοιυ ψο ᾿οδάθϑὲβ Φόβερὴ {Κα ἃ βοοῖς; 
ΤὨγοποὰ ὕροη ἴδ6 οἰ ογυ π), Βῃϊης ἰοσίὶ ! 
ΞΒείοτε ΕρΡῆγαϊτη δηὰα Βϑη)αιπιὶη δηαὰ Μίδηῃβϑββθῃ, 
Ανάκοη τὰν γάτα ταϊρηὶ, 
Απά οοπια ἴμοι ἴο 0.8 ἴογ ΟΌΡ βα ναι οῃ. 
80 6οάὰ οἱ διοβῖϑ,» τεβϑίογε 8, 
Οϑβδυβε ἰδγν δος ἴο βῃ1π6, ἐμαὶ γγὸ τηδύ "6 βανϑά. 

40 7εβονδὴρ οὗ μοϑβῖϑ, ῃον ἰοῃ 
ὙΥηῸ ἰδοὺ ὈῈ στοῦ 16 ΤΥ ΡΘΟΡΪῈ ΡΓᾺν ὃ 
δ 1 δου [δορὰ ἴθ τι ἴῃς Ὀγοδα οὗ ἴθ 5, 
Απά γρῖνα ἰμοπὶ ἴθδγϑ ἴο αὐ ΠΚ ὈΥ ΙαΓζο ΠπιΘΆΒΌΓΟ, 
ΜΚ υ5 μα ουϊϊα οὗ ουν ποῖ ρῇθΟΥΒ, 
ὝΠΟ ΟἿΣ ΘΠ ΘΠ1165 Π18 ΚΟ ι.5 ἐμαῖς ἀογ βίο ὃ ̓ 
ΤῸ ἀοά οἵ μοβί5, τοβϑίΐογε 8, 
διε ἴδ γ ἔδοα ἴο βῃ1ηε, {μὲ να πδν θὲ βανϑά. 

εἾ08 1. ὁ., Ἰοὺ ΤΕΒΟΥΒΙΝ: ἴῃ δὶκ ΤΏΘΓΟν αυΐοῖκὶν ἀοῖνοσ υ8β. ὙῈῸ ἤρσυτο 8 ἰδμαὺ οἱ τηοδβθῦοσβ 
ϑογλΐηι Ὁ εἰν ῥτθμα 1μοδο ἰῶ ἢ 

ἰὺ 
7019. Ὰ. δοτίθθ ὅ88 ουϊἀϑηὶὶ οχρϑηάοα ἰμϊ5 ᾿ἰηθ Ὁν δι τα ἐπ ΟἿ Γ δἰρ. 
2701 Αὐἀὐαϊΐηῃς Ο Ζογα, τρθυ δὰ ἴο οογιρ οῖθ {μ6 τῃϑδδιγο. 
κ701:1 1.11., δανα ΟΌόΥ, οα.86 ἰο τοπιαΐη αἰΐνα. 
17011 Τλνθ,, δοηδ οἵ ἃ 
70: ΤῊΪΒ ἰαδὶ νϑ. ΤΩ Ὀ6 8 ᾿ἰτυγαῖοαὶ δα! οη. [0 8 8 Θο8ο οὗ 23, τννδβίοι (δὶ ᾿αῦθσ ὑϑαϊτηΐδε 

ἀν ἀθην ἱπίδγργούθα 88 8 οοσασηυμδὶ γαῦμεγ ᾿μδη ἱπαϊνίαυ!] Ρ6. 
8140 ΤΗηΐδ ρμ8., 1 110 δῃὰ 10], ἱβ ἃ νδίυδὈ ]6 Ὠἰδίοτγὶοδὶ πσοιαίδης: ΤὨο δοατ ἴῃ 12, τυ ἢ Ὧδ85 

τΑΥπεοα 186 νἷῃθ ἴϑγβεὶ, ἐτδηδρ δηϊθὰ ΌΥ Φοβονδὴ ἔτοτῃ Εαυρῦ, '5, Ὀθν ου ἃ γϑϑϑοῦδοὶθ ἄουδι, Απὲ- 
οοδυδ Εὐὶρἤδπηθδ. ΤῊΣ πιαπ ὁ ἐὰν τίρλὶ λαπά, ἰλ6 δοπ ο7 (λδ πιαπ τολοπι « ελοναλ λαίὰ εἰν εἰγαπιριλοτιοὰ 
ΤᾺ δἰπϑεὶ ν ἷ8 ὈΓΟΌΒΌΙΥ Φιυάδα Μδοσδῦθυβϑ. Τδο ρορὺ ἴῃ ἴδ6 Ὑ τρνὴν βίδ 8 γενθ8}8 ΠῚ5 ἔδχω"ι αγὶὺν 

. δηὰ ἰπ 8:1 φῇ 16 ἰαῖο ὑγαάὶ το β γοδυαϊης ἴἢ6 οἵὰ οὗ αν ἃ. Ηθ Βοροδ, εἶἶϊκο 
ἐπ" ἘΠ 8 υπίου οὗ ἴδο Η6Ό. ἐτΐδϑβ δῃὰ 8, τοδίογαίοη οὗ [86 ἀροιραὶ εἰοσῖθα. 

5.801 Οοτγθοιί ἐγ! ἴομδὶ ἨδΡ. νοοσδ]ἰξαιίοη. 
980» 80 ὅϑ'υσ. ΘὉ. οπιἱίβ λοδίβ, Ὀαϊ οἵ. 1. 
580. οὶ ΗΘ. ἱπδοίβ Οοά, Ὀυὶϊ 186 ἔοστα ἱϑ ὈΩΦΤΘΙΩΤΩΔ ΪοΑὶ, ἱπάϊοαίϊης ἐμαῦ ἐμ6 νοσὰ ἐδ ὡοῖ οσϊαῖτιδὶ. 
4 ,. Ποπέεηζίοη. 
ε809 εἰς ὅνο Ηθδ. Μ6Β98., Οἷκ., [μαὐ., δηὰ ϑγτ. Ηδοῦ., ἰο ἐλοηιδεῖθοδδ. 
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σρβοϊά 
Ὧν 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ΘΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ἙᾺΟΜ ΤΗῊΗΕ ΗΕΑΤΗΕΝ 

7 Ἐοιι, Ὀγουρ ἰοβί" 8 νῖπε ου οὗ Επγυρί; 
Του ἀϊάϑὲ ἀγῖνο ουἵ {6 παιίϊοηβ δηα ρἰδηθαϑβὶ [ἰ. 
ὅΤΠοιι ἀϊάϑὶ οἸοαγ 86 γᾶν Ὀοίογο ἱξ, 
Αμπὰ 1ἰ ἴοοῖς τοοΐ δηα Π]]οὰ δε ἰαπά. 

ἹΤΉς τηουπἰδὶη5 ΟΓΟ οονογοα τ ἢ 115 βϑῃδάον, 
Αμὰ ἐδο οδθάδγβ οὗ ἀοάα συ 118 θουρβ; 

ἯΤῚ βοπὶ ουἱ 115 Ὀγδηςοῇθ5 ἴο {86 568, 
Υοδ, 118 βῃοοῖϑ ἴο ἴδ σίνοσγ.ῦ 

ΒΥΨῊΥ Παϑὶ ἴμου Ὀγόκοη ἄονῃ 115 νν 815, 
80 [δὶ 411 γῆο ρ8858 ΌῪ ἴμ6 ψδὺ ἀο ρῥἱιυοῖς ιὑ ὃ 
Ἰ ΤῊ ς ὈοδΓ ουἱ οὗ ἴμΠ6 ψοοα ἀοίῃ γαναρα [ἰ, 
Αμὰ ἐπὸ νὰ Ὀοαϑὶβ οἵ με Β6]α ἰδϑὰ οἱ 1. 

ΜῸ Οοά οἵ μοί, γοβίογε 8; 
Ιοοἷκ ἀονη ἔἴγομμ ἤοανθῃ δηα 60]: 
αῖνα μοοϑα ἴο 1818 ἴῃ γ νὶπα, 

ἸδΑῃά τῆς βἴοςκ ψ Ὡς} τὴν τσὶ πδπα μδί ρῥ]απιθα." 
16Γ εν ἢᾶνς Ὀυγηρὰ 1 ΜῈ γα, {μον μᾶνο ἤθη 1" ἀοστῃ; 
Μᾶδγ ἴπον Ρδυ ἢ δὲ [86 ἔγονσῃ οὗ ἵν σουηϊδηδησο.ῦ 

17Π,οἱ τῇγ Βαπὰ θὲ ὕροῃ {ἐμ πϑη οὗ ἐν γρὶ μδηά, 
ὕροι δαὶ πιδὰ ποτὰ μοι! μαϑὶ βίγεη σι μοηδα ἔον ἔμ 861. 

Ἰδῶο ψ1}} νὰ ποῖ ἄγαν θδοῖ ἔσοτῃ ἰῃθο; 
Θυϊοκοη δμοῖ υ8 Δηα ψὸ ν}}} 6411 ΟὨ 1 ΠΘΙΉ6. 

190 Φοβονδῇ, ἀαοά οὗ Ποϑῖ5, γζοβίογο ι.5:; 
αὶ τθν ίδος βμῖηθ, ἐπὶ γγὸ δύ Ὀδ βανϑά. 

11 

ΓΜΡΕΒΕΓΑΤΟΕΒΥῪΥ ῬΒΑΙ ΜΒ 

85. 8δ, ὅδ, 109, 129, 88, 157 

8160. Α ΟΙἿΥ ἴογ ὕοηρβοδηοο, ΡΒ. 85 

Ῥᾳ. 85 ἸΡ]εδά ἴβου, Ο 7. πονδ, τὰν οδιι5ο:π ρῃϊ πο το ρῃϊ πιο. 
37 Κα Βο]ὰ οὗ 5} 1614 δα Ὀυς κοῦ δηὰ βἰδηα ὉΡ ἴογ τὰν Ποϊρ. 

6804 1,1., {δε ἘΡ 
418011 7. 6., οχσϊδηἀοὰ ἔγοιῃ [09 Μοαϊϊογσδωθδη 8ὅθα ὑὸ 80 Ευργαίδα Ηἶνογ, ἐδ9 ἰγδαϊ ἰοῦ δὶ 

Ὀουπάδ οἵ (6 ΗδΘΌ. οπιρίτο πᾶσ Ὠδν!ὰ. 
5801} Α βογῖίθϑ, Ὦν στηἰδίβκθ, 885 ἰηἰγοάμποθα 17 Ὦθγϑ δῷ (Βθὴ γορδαιθα 1 ἴῃ (5 ογί σίη δὶ ροδί ἴοῃ. 
ν 8016. ΑΒ ἰζ δίβῃαβ, ὑμ0 ΗδΌ. ᾿δοῖκϑ ὈΟΠδΙ δ οΠΟΥ: ΤὨΘ ἰγδοδι δου αίνοη δον 18 Ὀδδοὰ οὔ 8 

βἰἰαν αἰ βοτοηῦ νοοδὶἰξαιϊίοη οὗ 86 ὑγβαϊζομδὶ Η Ὁ. 
ν 80} 7. 6., Ὀδοδυδο ἰδμοὶς νϑδηΐοη δοῦ τηϑϑὶβ ἴη6 ἀϊνίηθ ἀἰδαρργονὶ. 
᾿πιρτϑοδίοσυ Ῥεδῖπι.--- ΤΠ ἱτηργθοδύοτν ᾿ἰγὰ ΔΙῸ ποῦ ἰδ ἰαιοδὸ ὑγτοάδυςΐδ οἱ [5γϑοὶ 6 αὶ ἢ. 

ὙΒΟΥ δΓῸ γαίμοσ ἃ δυγνῖναὶ οὗ ἴμ6 δποιθηῦ Ὀ6 θῇ ἰδ ἃ οἰιγϑὸ ἢδα 8 οαγίδί πα ρούβῃον ἰῃ οι. ἴὐπᾶθγ 
486 1Ἰηθυθηοθ οὗ μὶ5 Ὀοϊϊοῦ ἴδ οἰὰ Αδὸντ. κίησπ οδ θὰ ἀονγε ἃ οὐγϑὸ ὉὈΡΟῺ ΒῺΥ ΟὯΘ ΨὨΟ ἰδ ἔυϊυτθ 

Ε 1560 ΤῊΐθ ἰβ ἃ ἰγρίοαὶ ἱπιργθοδίοσυ ὑ8. [Ιὺ ον θην νοΐοϑα ἴ886 τγοθϑ δῃᾶά ὑὴ6 ὑγοδίθγωῃβ οἱ 
406 αἰ τ] ἰῃ τ86 70 οοτησημ εἰν ἰπ ἴῃ6 ἀδΥβ Ὀγϑοθάϊος 6 Δρρϑδγϑῃοο οἵ Νϑιθιῖδῃ. ΤῺΘ 
ἔοδϑθ δῖθ ΔΡΡΆΤΟΏΗΣ 1η9 μέν, τὰν ἑτορίουδ 7605 ΨΏο δεὰ οδδῖ ΟΗ͂ 41} οἱῇν οὐ βδϑβε οὗ ᾿υδίϊοθ, 

χα 35ὶ οἰχῦ ΗοΡ. ΜΒ85. διὰ ὅν. Τιδὰ. Η6Ὁ., υἠὐδὦ ἐδλοεα ὧλο οοπεπα υἱδλ πι86. ΤῸ Ἡδρῦ. 
Μοζὰ τθδὴδ οοπίεπα ἐπ ἰδ ἰαιῦ οουγίδ. 
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Α ΒΥ ΕῸΒ ΝΕΝΟΒΑΝΟΕ 

ταν ουἱ ΒΡΘΆΓ 8Π4 )8ν 6} 10} ἴο πηϑροῖ ἔποβα ῈΟ ρυγβὺδ Τη6; 
ὅν ἴο τὰν 8οιὶ, Ο εονδῃ : “ΤῊΥ βαϊ ναίϊΐοῃ δὶ 1. 
4,κἰ τ1ῃδτ 6 δϑῃδπιθᾶ δηά Ὀγουσῃὶ ἴο ἀἰβποηοῦ νἢο 8θεῖὶς δου τὴν 116; 
1,εἱ ἴβοὰ Ὀκὲ υγηοα Ὀδοῖκκ δπα οοπίουπαοα ψ8ο ἀσδν 86 τὴν δυτγῖ. 
δΙ,οἴ ποῖ 6 85 ΟὨΠΔΕΗ͂ θοΐογε {μα νι ὶηα, ᾿γ5 Τλ βϑοηροῦ Ρυγβυΐηρ {Π 6. 
61,κἴ [μον αν 6 ἀδγκ δηὰ 3] }ΡΡογν," {Πγ5 ΠλΘββθηροῦ ρυγβιοῖῃ ὑμότη. 
ΤΕΣ ψὶϊμουΐ οαυ86 ἀμῈ ν μᾶνς βργοδα {πεῖν ποὶ ἴοσ παθ; νιῖτουῖ οαυϑε ἀἰσροά 

8 ὈΪΐ5 ἴογ τη6. 
δ Αγ {πῸ ποὶ {8 ἤανα Βργεδα οδίοῃ ἔβοια; ἴῃ ὑμοῖὶγ οὐ Ρ115 ΤΩΔΥ ΠΟΥ 

[4]]. 
ΤΉ Θη τὴν βοὺ] ψ1}} θῈ Ἰογίυ! ἴῃ Φοβόονϑᾷ; 1 νι }}} γα)οῖοα ἰῃ 8 βα᾽  νϑίίοῃ. 
1041] τῶν θομθϑ ψ]]} 5ὰν, ᾿δεῆονδῃ, τ ῆο 18 ὑβοσο ἅκὸ ἴῃ 66, 
ὝοΟ ἀεϊϊνογοϑὶ ἴμ6 δθιοιϊθα ἔσομαι ὑπὸ βίο μοῦ, 8ἠπα ἰδ ποοαγΐ ἔγοπι σοῦ- 

618 ἢ 

ἩΥΝΙ65565 οὗ ν]οοποορῖξ τῖβα ὑὉρ, ΠΟΥ͂ δ8}ς τς ψβογοοῦ 1 πον ποῖ; Τησταῖ- 
ΤΟΥ τοιννασγά τὴς ον] ον ροοά, Ἄνθη {με Ὀεογοανοιηθηΐ οὗ τὰν 8ουϊ. το 9 
ἸΒυ1 85 ἴογ πὸ θη ΠΟΥ ΟΓΟ 51.60Κ, τὰν οἰοι μην νν 88 βδοκοίοίῃ," ρραῖρωι 
Ι αἰἴιοϊοα τὰν βου] ἢ ἔδϑοϊ δ, ΤΥ ὈΓΆΥΘΙ ἯΔ5 ἴῃ ΠΥ ὈΟΒΟΙΩ; οἵ ΡΝ 

οΟΘΒ ΜᾺ5 ἐβουσὰ ἰξ δά θδθθὴ τὴν ἔγίοπα, τὰν οὐ Ὀγοΐμογ, 80 1 ἀθηηθδηθα τγ8ε6 11; 
Α58 ἃ πιδῃ τπουγηθί ἴογ ἷ8 οὐσῃ τπιοΐμοσ,, 80 88 1 θονοὰ ἀονῃ ἴῃ ρτὶοῖ. 

1 Βυῖ πονν, θη 1 βἰυα]ο, ἘΠΟΥ το])οῖςθ, δηαὰ ραΐμοῦ ἰοχοῖμοσῖξ αρφαϊπϑὶ ταο; 
ϑιαϊΐοῦϑ, ἤθη 1 Κηον 1ἰ ποῖ, ἰδ γ πὶ ΘΘΌ ΠΟΥ δηά οο886 ποῖ. 

Ἀ{68 ἀδτγοά ἰοὸ τοηονα οὔ ταυ ]αῖθ [86 τονδὶ ἰπϑογὶριϊοηβ. ΤΘ ΗοΌ. νογὰ ἴου σΌΓΒΘ ΣΤ68}8 ἰο δίπά. 
Ὧθ βῖοτν οὗ Βδϑίδβῃι {δίχα θβ ὴ6 ρορυΐδγ ΘΘΌΘΘΡΙΘΣ οὗ 186 οβροίβ οἵ ἃ ουτϑο. Ασοοσαϊῃᾳ ἴὸ 

[ὅδῃ. 17, Οοἰδίἢ ουτϑοα Πανιὰ ὃν δἰβ κχοάβ. [11 8. 657 δἰαίδββ ὑμδῖῦ, 88 ἃ γϑϑυ ῦ οὗ ἘΠΙΒἢ δ᾽ Β σΌΓΘΘ 
ΟΣ ἴ8ο αυϊ!ν Οὀμδσὶ, 6 ψψϑαῦ ουῦ ἔτοτῃ τχθ δῃονον Ὠ106 ἔτοτῃ ἰθργοθυ. Το ΗδθΌ. βαρ, ἰῃ Ρυ. 262, 
ἀδοίαγοθ, ἐλ οσυγ8α6 ἰλαὶ ἰδ οσαιμιδεῖε588 δλαϊὶ ποὲ εοπιθ; Ὀὰδ ὯΘ6 δὲ}}} Βοϊὰ 16 ρορυΐϊαγ Ὀοϊϊοί τοχαγαΐης ἐδ8 
ΟΌΓΒΘ ὑγοηουηορα ἴοῦ 8 οϑυϑο. 

δ6 ἐπηρσγδοδίοῦν 088. ΔΓΘ υὐξογοὰ τόσα ἴῃ ἐμ δρίγι οἱ δατὶν ὑσορῃοῖϑ 88} οἱ 29}68086. ΤῸ 
ἰπίοσγργοῖ ὑμϑὰ σα εν ἐῦ ταυϑὲ ὈΘ Γουλοιηογοα (1) ἰμδὲ ὕμον τοῦθ υϑυδ}ν αἰνοτοα ἴῃ ὈΦ6Π 4] οἵ 86 
ὨΒΓΪΟῺ ΟΥ 8. ρεγβεου θα οἰδββ γα μοῦ [ἤδη οὗ δὴ ἰμαϊνίά 8]; (2) ὑμδῦ 0.6 τηθῃ οὕ Ὡδίϊοῃβ δζαϊηδὺ ψ Β]ο ἢ 
ἀπ ν ΟΓΟ υἱϊοτοα γνογο ογαοὶ, ΘΠ 6 1655, ἐδ] οτγαίοὶ ν, οτἰ ιΐμ δὶ, οοπἀθυληθα ὮΝ ἰδνν δ ἃ ΤΩΟΓΕΪ Β6ΏΒ6; 
(8) τῃϑὺ ἰπ {86 τἰπαὰβ οὗ [86 ῥὑβδί ιϊϑίϑ ὑπ υβιὶοα οὗ Φοβονδδ  Β γυΐθ οὗ [ὴ6 νοτὶα ν᾽ϑ {Π6 ΓΘᾺ] ἰδ8} 
δὶ βίακο. ΤὨ6 Βίψμογ ὑ86 ροοί᾿Β Β6η86 οἵ λυϑ(ϊοθ απὰ Εἷδ σοποθρίίοῃ οὗ Φθβονδβ᾽ πῃ ὑθουβηθββ, 186 
ΤΩΟΓΘ ρββϑίοηδθ ἢ18 ργανοσ ἰδὲ ᾿οῆονδῃ νουὰ ποῦ οηἱἷν νἱηάἀ!οαίο δἰ5 βοσνδηΐβ Ὀὰὺ Πἰπϑοῖί. Μο- 
Ἐδάνϑθῃ μα8 τσ ιν Βαϊ, ἤγοπι (λα Ῥοϊηπὲ ὁ7 νειν ἰλ6 ἱπιρτεοαίίοπβ ατὸ οπὶμ ἐλ ναμοπιεπί νῷ ἐλρυῦνῴς ΟἵΥ͂ 
α Ῥαβδβίοπαίε δείϊεῦ ἐπ ἰλὲ πιοταὶ ογὰεν απὰ οΓ α ἀεδὶτε (0 8366 1(6 σοπιϑιιτηγηαίίοπ λαδίοπδα. ἢ686 89. 
δῖα ατὶ αὶν ἡΠΠαπλϊποὰ Ὀν ἴδ οομίοχὶ δηὰ ὃν ἴδ6 οἱ 1688 δξὸ ἵπ ΜὨΙΟΏ (μον Ψψ τὸ τ θα; Ὀυὺ ον δ 9 
ΒΒΆΙΤΩΘ ΓΟδδοῦ ἴδον δΓΘ ποῦ δά δρίδα ἴο τηούδγῃ ον 8 οὐ ΟὨ γι δθ 8 ἩΟΓΒΏΙΡ. 

7 352 1 Βτίμσϑ (Ρ88.. 1, 103), οσοτγϑοϊλίησ ἴ86 ΗΘΌ. 88 1:6 σοπίοχὺ σα υϊτοδ. 
ε353 ϑυρρὶ πᾳ ἴ8}8 υελοναὴλ τοαυϊτοα ὃν ἴ᾽ῃ6 τπηρϑϑιΓο. 
ι355. 6 Ἡοῦ., ἰλε απρεὶ οἿἢ Ψεποναΐ, Ὀυὶ Φοονδὰ 18 δα ἀγοβδοά. 
5356 1,10., ἀαγχηξδ8 απὰ πρλ μάδο »ίαοσε8. 

ΝΠ 4357 ὅο ϑὅϑσ. Ηδοῦ. ἱπίγοαυοοσβ μὴ ἴῃ 86 Βτγϑὺ ἱποιοδὰ οὗ ἰῃ ἴδ6 βοοοηά ρμεγὶ οὗ ἴδ9 ᾿ΐπο ἩἩΒΘΓΘ 
1 ΟὨ ΖΒ. 

4355.Ὰ βογῖδο 85 ἰεϊγοάδυοσα δὲ 86 Ὀοσὶϊηπίης οὗ ἐπ8 να. 4. αὐοίϊαϊίου ἴτοτῃ 15. 4711, ριαν 
ἀδείτμείξοτι σοπια Ὡροτι ἐπι ἀπαισατέβ. ΤὮΘ ἱτατησαϊδίθ δοαδὶ οὗ 1, μονονογ, 15 80, σα ἰδ σοποτοῖθ 
Δηα σεαγγίοθ οὐ ἴδμα ἤσυτο δηαὰ ραγα]]ο θη. [ἴΠάθὺ 186 ἰμθυθσθηοθ οὗ ὑμ6 ἰωβογίϑα αυοϊδίϊοι [89 
οτἰαίηδὶ οἱυγαὶ 885 ὕθϑη ομδηκοα ἰο ἐδ βίης. ἰῃ ἴἢ.6 ΗδθΌ. . 

[Ε- 3585 Βοβίογίης ρίξ, οἵ. 1, ἴογ ψ Βίο ἢ ἀδϑίγιμοίίοτι Β88 Ὀθθη βυϊδδιλνα θα ἀηάογ ἐ86 ἱπθπυσηοα οἵ ἐδ 9 
αυοϊδιίοη. 

8510 ΤῊ ᾿ΐπθ 18 δῃ ϑοβο οἵ 716. 3111 δηὰ τηδν ὈΘ δοοοηάδτγυ, ἴογ ἰῃ [8 ργοϑϑηῦ ἔοόστω 1ὺ οθθ 
ποῖ δὲ ἴΠ6 τηϑϑδυτο οἵ ἴῃ86 ρ8. Ῥτσγοῦβδθϊὶν αϑίϊοιοα, »Μϊοι ἰ8 τοροδῦθα Ὀοέογο ἐλα ποϑεάψ, ἰδ ΒΕοο Δ ΣῪ 
δηά δ πὸ 8 ογἱμίηδὶ. 

ε32.51 7, 6., [Ώοβα ψῆο Ὀσίης αηὐυϑὺ σἤδγσδα οἱ νἱοίθποθ ἀααϊῃβὺ τηθ. 
3512 7, 4., 1 ρυϊ ου ἴδ6 Οτγθηΐδὶ μκαγστωθηΐβ οἱ τηουτηΐης. 
(3512 ]. ς., 1 ν 85 δησαρδα ἰῃ δοῃϑίδηϊ ρσᾶνοσ. Ηθῦ. δα ὰβ γεέμγηφά. 
2351. Οἵ ισερὲ ἵπὶ Ῥγοοδϑδίοπ (Βτὶρκμ5). 
κ33 515 Αὶ βογίε ἢδ85, ΌΥΚ τηϊβίβκο, γτορϑαϊθα 1ῃ)6 νογῦ ραίλεν ἱοροίδεν. 
13515 ἼΒδ ἰοχὺ 18 ὑσοῦδοϊν οοσγυρῖ δηὰ οδῇ Ὀ6 ΟὨΪν σοπ)οσίυγα! !ν τοβίογϑά. 
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συϊε 
οἵ ον 
σου 
ΓΆΪΟΣΒ 

ΓΜΡΕΕΓΟΑΤΟΒῪ ἈΒΑΙΜΒ 

161 τὴν ροϊ]υϊίοπι ἔμπον Ὀἰτίουν τποοῖς τηθ; ΠΟΥ σηΔΒἢ ὉΡΟῚ τὴ σι ἐμ ὶγ 
ἰοροῖῃ. 

1Τ δβουθ τὴν [16 ἔσοτῃ 6 Γοδυϊη ΠἸΟΠ 5,9 ΠΥ ΟἾΪΥ ΟΠ ἔγοιῃ ἰδμ6 ]1]Οη8. 
18} ..}}} σῖνο ἔμ η}κ5 ἴῃ ἰδ σγοδὶ δϑβϑοιῦυ; 1 νν}}} ργαὶδο ἴμθα δηιοηᾷ τυ ς ἢ 

ΡΘΟορΪϑ. 

101 οἱ ποῖΐ τ] Π6 ΘΠΘΙΪ65 ΤΟΏΣΙΠΠΥΡ ΓΟ] ΟΪ 6 ΟΥ̓ΘΓ τΏ6, ἱηκιηρ τ [Π6 ἀγα, 
Ξ0ΕῸΡ 16. 5ρ6β8κ ποὶ ρϑᾶοθ, θυὶ ἀραϊηϑὶ ἴμΠο86 0 ἃγὸ δἷ ρεδςδ ἴῃ πὸ ἰδπάᾶ; 
ΤΉΘΥ ἀενίβα τ] ρηδηὶ ἀοβισῺ8 2’'8Δηἀ ἘΠῸῪ Οροῃ 146 ἐμοὶγ τοουΐϊῃ ἀραϊηϑὶ 

της; 
ΤὮΘΥ 88Ὺ, Αδ)4, 818, οὔσ δυὸ βαῖἢ 86θὴ ἰἰ.᾽ 

ΒΤΉου μαβἰ βοοη 1ἱ, Ο Ζοῃονβδῇ, 6 ποὶ βι])δηΐ,. ἵκθρ ποὶ δίδγ ἴσομμ της; 
ΒΉουϑ6 ἴΠ66, ΔΑ ΚΘ ἴοσυ ΤΥ }υαἀρηηοηϊ,, [ῸΓ τὰν οδιβο, Ο τὰν αοα; 
ἩΖυάσο τς, Ο Φεμονδῃ," δοοογάϊης ἴἰο ἐὰν γἰσϊθουβηθββ, δηα ἰοῖ ἰἤθι ποὶ 

ΓΟ]οΪοα ΟΥ̓ΘῚ Πη6. 
351] οἱ ἴῃϑῖ ποῖ 88. ἴῃ μοὶ ποτὶ, ἍΔἢ8, οὖν ἀδβῖτα "ἢ" γα Βᾶνὸ βουνὰ 

Ἀπ ἃ} "᾿ 
361 οἱ {ποθὴ Ὀ6 δϑῃδπη)οα δῃηά οοηξζουπάεδα ἰορεῖμον τ ῆΟ Γο]οῖοα δὲ τὴν Βυτγὶ; 
1 ἰμοὰ 6 οἷοί μῃοαὰ σι βμδπηα δηα ἀἰϑῆομοῦ Ῥῆο την ποι βοῖνοβ 

διϑδϊηϑὶ Πη6. 
371 οἱ θ βῃουϊ δηα μδ ρἰαά, ψῆο ἀο! σι ξ ἴῃ τὴν τρῃὶϊ δηα 58. σου ηυ Δ} }ν : 
“Μδν Δεδονδὰ 6 τηδρηϊβεά, νῇο ἀοἰ οὶ ἴῃ ἐπα Ῥγοβϑρου τυ οὗ δὶ8 86Γ- 

νδηὶ.᾽ 
ΒΑ τὴν ἰοησυδ 8}4}} ἰδ} οὗ ἱμν τη ϊθουβηθθβ, οὗ ὑπ ν ῬΓαὶβα 411 ἔμθ ἀδὺ 

Ἰοῃζ. 

8151. ῬΓΑΥΟΙΥ ἴοσ (86 Ῥυηίβητηοηΐ οὗ [86 ΤῊ ἰοκοά ἀπά Μίηἀἰοδίίοι οὗ ἰδ 6 
Εἰγσμίοθοιυβ, ΙΒ. ὅ8 

Ῥβ. ὅδ ἸΑτα γα ἴῃ ΝΕΓΥ ἰγυϊῃ βροακίηρς δὲ 15 γρεὶ 
θο γα υάκο νι Θαυϊῦν ἴ86 50η8 οὗ τηθῃ ὃ 
ΝΥ, 4]} οὗ γου" νοσκ τ] ΚΟά 688; 
Τη 186 ἰαπαὰ γοὺγ βδη45 τνεϊρῇ ουἱ νἹο]θῃσο. 
7:6 ψ]ΟΚΟα Ὀϑοοπὶς οϑιγδηροα 858 ΒΟΟὴ 88 {ΠῸῪ ΔΙῸ ὈΟΓΏ, 
ΤὭΏοθο ΠΟ ΒροδΚ [ἴ65 ὅοὸ δϑίσγαυ ἴτοτῃ Ὀἰγίῃ. 
ΜΤΉοἷγ νθῆοῦ 8 }5ῖ {Κα ἴῃς νϑῆοπὶ οἱ 8 βορεηῖ; 
ΤΠΟΥ δγὸ {κὸ ἴῃ6 ἀδδαῦ δά δεν {μδὶ βίορροι 118 δϑγ, 
δΥΒΙΟἢ Ραγοίῃ πὸ Πορά ἴο {πὸ νοῖοα οὗ σΠΔΓΙΊΘΓΒ, 
Το Πἴτὰ ΝΟ 15 ἐπα τηοβὲ 5311] τογκογ οὗ 83ρ61}5. 

τι 3518. Ακδίῃ τοίους 86 ἰαχὺ σοῃ᾽θοΐτγ!ν (ἢ ἐῶρ μὰ δὰ νι} {86 αἰὰ οὗ 86 ΟἸκ. 
5251 ΑΡρδγϑθον 8 βου 885 βαἀϑὰ {86 ἰα οτ)οουίοι Βοῃΐδηοο δύ 186 Ὀορκιηολης οὗ 186 νϑ., 

Τωοτὰ, λοι ἴοπρ υυἱῖξ ἰλοιι, ἰοος οα. ΤὨΘ βραϊοὶ οἱ 18 ἰβ 170 
ο3517 ΒΓ ΌΠ ν οοτγτοοϊίπρ ἴμ6 ΗΘΌ., ψΕϊοἢ ΓΟΒα8, ΓΝ ἐλεὶν ἀδείγιοίϊοτι. 
»351:9 ΤῺΘ ΗδΌ. 858 8 Οὐτη ογβοσωθ δχρδηβίοτυ: τιοῖθ, ἐλοδα ιὐδο λαίδ πι6 ιυἱϊἱλομξ α σαιιδ6. 
4355 Ηρ. δ ἐβ Ο ζωογά, ἀοβίσονί της ὑ.9 βυσωσχωθίγν οὐ [89 τηθϑϑυτθ. 
:358 Αχαΐϊῃ ἴΠ6 ΗοΌ. δά Ο Ζωοτὰ. 
435Μ ἨΘΌ. δ ὰβ πῖ Οοά. 
4355 Ηθ6Ό. τορϑδίϑ ἱεέ ίλεπι ποῖ βαν. 

τὰ 151 ΤῊ νἱγι!]θ Ρ8. ὑῬσοῦθθὶν σομ,68 ἔγοτῃ ἐπ ἢτβῦ 86] οἵ ἐμῃὸ Ῥογβίδῃ ροτοά. 108 δβίν]θ ἰ8 
Θᾳ ἴο 1μδὺ οἵ 18. δ6-59. [Ὁ 18 δΔαἀτοββοὰ ἴο τῃ6 ΠΟΒΏΠΟΙΡΙΘΕ τα τ οὗ ἐδο υἄσδῃ ΘΟσωσηυηλίν. 

583 80 8υ1σ. ἀὐθα .,. ἵπ, λοατί; Ὀυὺ 1818 8 ργοῦδοὶν ἀ0θ ἴο 8, Βογὶ 081 Θϑστοσ. 
τ δῷ 1λϊ,, 7 οπι ἰλα τυογπῦ. 
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ΡΒΑΥΕΗ ΕῸΝ ΤῊΕΒΕ ΡΟΝΙΒΗΜΈΝΊΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΜΙΟΚΕΡ 

ΘΒ γοδϊς ἐμοὶ θεῖ, Ο δεβονβϑῇ, ἴῃ ἐμοῖς τουΐῃ; 
Τοδγ ουἱ ἴμ6 ἔδηρ5 οὗ μ6 γουῃς ᾿ἰοη8, Ο Φεβοόονϑδῃ. 

ΤἼκιἰ ἰπθῖ τοὶ 88 νναῖογ ὑμδὶ τυπηοὶῃ ανγᾶν οἵ 596}; 
11Κὸ ἴθῆάθὺ ζταβϑῦ ἰοΐ ὑμ6 πὶ ψ] ΠΟΙ ΘΎΤΔΥ. 
875 Π|κ6 8. 8η4115 ὑμδὲ πιο οί ἢ ανναὺ Ἰεἰ ἔῃθτ 20, 
ΑΒ 8 πιοῖβ ογσαυν]εῖῃ, τ ῃ]ο ἢ παῖ ποῖ βθθὴ ὑπ 6 50}. 
ϑΒείογο {μοὶγ ροΐβϑ' Ὀθοσίη ἴο ἴδεὶ {π6 ἔβογῃ8, 
Μδν Βα δύδερ ἔμθπ αὐναν, δα νη Ἔνθ 88 {πὸ ὈυΓηΐη." 

ἸΤΉ6 τ σῃΐθουβ ν1}] γο)οῖοθ τ θῃ ἢα 86οῖϊι ἴη6 νϑηροδησο; 
Ηας 5}}8}} τγ85}} ἢἷ58 ἰδοὶ ἴῃ (86 Ὀἱοοά οὗ {6 ψ]οκοα; 
το ἐμαὶ πιθη νν1}} βαν, “ΌΓΙΥ ἔμογα 18 ἃ τονασγα ἴοῦ μα σἰσῃϊοουϑ; 
ΜΟΥ ἴῃογο 15 4 ἀοὐν {ἐπδὶ υάμοῖῃ ἴῃ ὑπ6 οδγί.᾽ 

8152. Ῥχγαγοσ ἴοσ γοηβϑᾶηθθ ὕὉροη Εοίοη6858 Δάνοσβασίθβ, ΡΒ. 100 

Ῥβ. 109 ἸῸ σοά οἵ τὴν ῥγϑῖϑε 6 ποὶ 581] ϑηὶ, 
5Ἐὸγ 186 πουΐῃ οὗ τψὶοκοάμοθϑβϑο ΠῸῪ ΟΡΘῚ ρδίηβὶ ΤΏ6, 
ΤΏΘΥ ΒρΟΔΚ δραϑϊηϑὶ της ψι ἃ ᾿γιηᾷ ἰοησιο, 
Υ Π πογάβ οὗ μαϊγοα ἔμοῪ δηῃοίγοϊα πιο, 
Απὰ Βχμὶ δραϊπϑὶ πιὸ νὶϊμοιιϊΐ 8, σδι156. 
4 σοΐϊυγῃ ἴοσγ ΤΥ ἰονα ὑπ 6 Ὺ ρογβαουΐα πι6; 
Βυϊ 88 ἴογ πιθ, ἔουῦ ἔμ 18 ΠΥ Ὀγϑγοσ. 
δΒιυῖὶ {ΠΟΥ ΓΕΡΆΥ τ16 δον] ἴοῦ βοοά, 
Αῃά μεαίγοα ἴῃ γοϊυσῃ ἴοὺΓ ΤΥ ἰονο. 

δΑρΡροϊηὶ ἃ τ] Κοα τϑη ΟΥ̓ ἈΪΠ), 
Αῃά Ἰεὲ μ6 δάάνογβαγγο βίδπα δἱ ἢϊ5 γτἱρῃὶ μΒδπά. 
ΤΉ η ἢ6 ἰ4 γί, Ἰοῖ Βΐτπ οοπιο ἔογι ἃ οοπαριηηρ, 
Αμὰ ]Ἰεῖ 8 Ῥγϑυϑὺ Ὀδοολδ 8 βἰῃ.ΐ 
5],εἱ 19 ἀδγϑ8 Ὀ6 ἴον, 
1,οἱ δηοίμογ δῖα μἷ5 οὔςα. 
9] οἱ ἢ9 ΟΠ] ἀσθη Ὀδοοόσηο ἰδὲ 6 γ 1659, 

ν 581 ΒΠΦΡΕΙν ἐρλννς ἢ 86 ἰοχὶ δηὰ ἰγδοβροδίησ οὔθ ψοσὰ. Νοίο (δ τυϑα δ οἱ ἔσχυτγοσ. 
κ 588 80 .. Οἷἰκ., [μκῖ., ἀηὰ ϑ'γτγ., τρας. 
ἽΝ 8ο Τασαᾳ., βυρρογίοα ὮὉν ἐδο οσοηϊοχὶ. Οἷκ., ὅυσ., δοὰ 1,.8.., λαέλ ἤγα 1αἱφη, ἰλεν ἀο ποῖ δ6- 

Δοϊὰ ἰλα δυη. 
ει5δ89 850 30: δηὰ οὔϑὸ Ηϑῦ. ΜΞ. 
2589 Τοχί ἀουδιέμϊ. 
5581: ΟΥ, 88 ἰη Εχ. 228, αγὸ ἢ ηρόμε 
6152 ΤῊΐδ Ρ8. ἱβ 8 διγικίης 1} υδίγαιίου οὗ [λ6 ϑυγνῖναὶ οὗ (89 Ὀοϊϊοῖ ἰπ [86 ῬΟΊΘΟΟΥ οὗ ἃ συγ 

γοηουποδα προὶ {δ6 χουν, ἔον ἰὺ 18 οὔθ ἰοῃρ συγθθ. [{ ἰδ ποὺ οἷοδν μίλιον ἴδο ἴοο ἀοδοτίθοα ἰπ 
"ἃ ἐνρίοδὶ ΘΏΘΙΥ ΟΥ 8 ἀσπροῖϊο τυϊογ. ΤΟ ρογίγαϊς ἰῃ 4-3 νουϊὰ δὲ {πὸ ροτδάϊουβ Ηἷκ ὑγίοδὶϑ 
Μοηοίδυβ δπὰ Φδδοῦ οὐ ἰῇ διοῖ ρογβοουΐος οὗ ὑπ6ὸ Μδοοδθθδῃ ἀδνβ Απίϊοομυ Ερὶρθδηθα. [1 
πὸ ᾿ἰδύϊογ ἰβ ἴῃ ὑ86 ρϑαίγη δι᾽ 8 τηϊηὰ, (86 οἵδιογ ἔοοϑϑ οὗ νυίοἢ [6 δρϑϑκβ δῷ [η)6 Ὀσσίπμηΐηκς δὰ οὐὰ οἵ 
[Π9 Ρ5. ουϊὰ Ὀ6 ἴπ6 τϊηΐοῦδ οὗ Απυϊοοδυδ δηθὰ ἴἰδ6 δροδθίδῖθ 68. [πὰ ΔῊ 0880 ἴδ6 08. ὈΓΟΌΔΟΪΥ 
ΘΟΙΏ68 ἔγοσῃ 86 θδεὶν ρϑαγὶ οἵ (Ὡ9 Μδοσδθθδῃ ἐἴπιπειο. 1λϊκὸ 186 οἴδον Βἰάθουδ ἔσγυϊϊδ οὗ δὲ δὰ 
οομῆϊοί, ἐν 1ΠΠυδίταῦθβ ὑὴ6 δανϑᾷθ γδῦμδγ ὑμδὴ [86 αἰνΊη9 Ὁ ἱταρυ δοθ ἰὼ ἰδ Βυτάδη Βοασγὶ δὰ δβου ἃ 
Βδνθ 0 ρΐἶδοθ ἰῃῃ οὔὖσ ταοάθγῃ ᾿νουβῃϊΐ Ὁ. 

41 ΗδΌ. δά ὰβ απὰ ἰΐδε πιοιμλ ο7 ἀδεεῖί; Ὀὰυΐ {πἰ6 ἀδδίγσουβ 86 τηϑίγίοδὶ δυιωσηθίσυ δοὰ ἰδ 
ὉΓΟΌΔΌΪΥ 8 δουρὶ ὀχσρβδηδίοῃ. Βτίααβ ἀοἰοῦθα 86 οηϊτο ᾿ἰΏο. 

1094 ΗΘ6Ρ., απὰ 1 πιψδεὶ, τῖν Ῥγαμοσ. ον ἰλαηι ὮᾺΒ Ὀτοῦ ον [Δ]]1Θὰ ουὖῦ ΟΥ αἶδ6 ἐδὶο ᾿ΐἴπο 
ϑοοομβάδγν. ΤΏ Ὠοχὺ νβ., ἤονγόονοσ, δυρροτγία ἰἰ. 

Φ 1. 6., ϑαϊδη ἴο ὑτοδθουΐθ δηα ρογϑθϑθοιιῦθ Ὠΐσα. 
110918-9 Τπάδν 186 ἰηβυθηοῦ οἵ ἴδ 6 ἔθηδο [θοἰϊΐϊης ἰδ 6 φυϊοὶς, οχοϊοαὰ ἐπο-θαϊ τοϑαϑυγο ΡΌΘΔσα. 
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γποκοὰ 



ΓΜΡΗΕΕΟΛΤΟΕΥ ΡΡΑΙΜ5 

Αμὰ ἢ15 ψιΐθ Ὀδοομλο 4 ψιάον. 
101,.6ἱ 5 οἰ] άσοη θ6 ναραθοηαβ δηὰ Ὀοββαγβ,ξ 
Αμπὰ Ἰοὲὶ μοι Ὀ6 ἀγίνϑη ἴσοι ἐμοὶνγ ἀθϑοϊδία μα ἐϊαὶ] ἢ 8. 

Ἱ76ῖ 16 οὐρα ϊζοῦ 861Ζα ὉΡοὴΒ 8}} {πδὶ Ὠ6 μαι, 
Αμπὰ ἰοὲ βίγδηρογθ πλδῖκο 3001] οὗ δ15 ἰδαθοσ. 
Ὁ] οἱ ἴβογα θ6 ποπμο ἴο οχίθῃα ΚΙἰμΠ688 ἴο ἢΪπ|, 
Οἱ ἢΪ58 οΥ̓Ρἢδ818 ἰοἴ πόμα ἰδ Κα ΡιΪγυ. 

15] δὲ ἢ19 ροβίδυ υ 6 οοτρ οίοὶν οὐϊ οἰ, 
Ιῃ αἱ σοπογδαιϊου ἰδἷ ἢ18) πδηηα Ὀ6 Ὀἰοιοἀ ουΐ, 

11εἰ ἐπα ἱπίαυϊεν οὗ ἢἷ9 ἔδίμμοτθ 6 γσοιμθπιθογοα,Κ 
Αμπά Ιοἰ ποὶ {μ6 βίῃ οὗ [18 τηοΐμοῦ θὲ Ὀἰοϊίοα ου. 

16,6 ἴθ 6 Ὀοΐοσε Φεμονδῇ οοπϊηυ δ νυ, 
Ταδὶ 6 τδὺ οὐΐ ΟἿ 15] πηουλοσν ἔἴσομι {Π6 οϑγίῃ. 

16Βροϑιβο ἢ6 γοιῃθιηθογρα ποῖ ἴο βῆονν ΚΙΠάΏ695, 
Βιιῖ ρΡεγβοουϊοα ἴΠ6 δ Ἴοϊθα δηα Ροοσ, 
Απά {μὰ Ὀγοΐκοηπι τη Ὠραγὶ ἴο ΚΙ|}} ΠΣ. 
1 Ἰονοϑα οσυγϑίηρ, ἰμογοίογα ἰοἷ 1 οοσηθ ὕροῦ Ηἷπι;8 
Απὰά Βα ἀε! σῃϊοά ποῖ ἰῃ δ] Θϑϑίηρ; ἰοὶ τ 60 ἴδ ἔγοιῃ ᾿ἷπι. 

185 οἰοϊ ρα Ηϊπη86 } 7 τ] ἢ ουγβίηρ 85 1 8. χαγηηθηῖ;Ρ 
1,εἴ τ σοπια ἰηἴο Ηἷβ ἰητναγά ρᾶγίϑ κὸ δου, 
Απὰ {πΚα οἱἱ ρϑημοίγαϊθα ἢ15 θοῇ θ8. 

191,61 1ἴ Ὀ6 ἴο Εἴτα Κα ἃ βαγιηθπῖ ΘΟ ἢ Βα ουϊίοῖῃ οπ, 
Απά [πκὰ ἴῃ ρίγα]α ψ  ]οἢ 6 σίγάδι ἢ οἡ 680} ἀἄβδυ. 
Ξ0 ΤῊ 9 6 {π6 γονψαγα οὗ τη βάν γα ΓΙ 65, 
Απὰ οὗ ἐμοβα ψῇο 806 δΚ εν] εραϊηβὶ τὴν [1 6. 

ΒΒ ἴῃου, Ο Φε ονβ, πιὶν σοά, 
ὝΥΟΣΚ νἱτἢ τὴς ἴον ἴΠ6 88 Κθ οὗ ν στορυϊαϊοη," 
ϑανο τη6 βϑοςογάϊηρ ἴο ἰῃγ ἰονίηῃς σοοάπο558;" 

5ΈΟΣ δϑήιοῖϊοα δηὰ προορᾶν δ], 
Απά τὴν ᾿ιοαγὶ 15 νψουπάοαυ τ] ϊη τη6. 

21] ἀορατγὶ Κὸ ἴῃς βῃδάον, ν θη 11 ᾿ἰθη σι οποίβ, 
Ι δὴ 5ῆδ Κϑὴ οἱ 85 δδϑὶἱγ 885 8 Ἰοοιιϑὶ. 

ἘΠ Μν [κηθοβ ἰοϊζοσ ἔσοιῃ [δϑίϊης, 

ε109190 (ὐογτθοίίησ ἴδ οοττυρὶ ΗδΌ. Όν ἴδο δαἰὰ οὗ ἐδο Οἷκ. 
ΒΊΟΘΙΙ Τι10., εἰγίζκο αἱ. 
110912 8ο ΟΙκ. ΗδΌ., ἰτουκχῇ οἤδβηρο οὗ ομθ Ἰοίΐον, 7οϊ]οισΐπρ. 
1091 80 οοτίδαία Ηδθῦ. Μ8553., Εἷκς., δῃὰ ἴ,Δ᾽΄. ΗΘ6}., ἐλεῖγ. 
ΚΙΊ091.4 3ο δ8υτ. βεῃβὰ ἀϑυμβηβ οὗ ἐμθ τηϑίτθ ΗΘΡ. δ άϑ, Ὁδᾶοσ ἰηβυθησθ οὗ ποχὶ νϑ., ιοἱ ἐλ 

«Τολοναλ. 
1091} 8. Εἷς. Ἡδοῦ., ἐλεὶ». 

τὸ 100918 ΕἸ] ον ἴῃ 6 Ὑ593. ἴῃ οοττϑοϊίης ΗθΌ. 
Ὁ10911 Οἵ, ΕἸκ. δηὰ 1,αἱ., απὰ ἐξ σαπιδ ροτι ᾿ἶπι. 
ΟἿ0917 80 ΟἷΙκ. δῃὰ 1,δι. 
ῬΊ10Θ9156 ΕἸ] ο νης ἃ δἰ αν ἀἰδοτθηῖ ρυποίυδίϊου οὗ ἴπο ΗΘΌ. 85 ἔμο δορίοχῃ ἀθστηδ 418, 
4109185 ϑυρρ νης 1η6 νοῦ ἐπηρ! θὰ Ὁν ὕ.6 οορίθχύ δηα τοαυϊσοα Ὦν ἴΠ6 τηθίγο. 
ε10930 Αρδ1ῃ 8 βου Βδ8 δα ἀϑὰ γοσι «76 
61002: 110, παπιθ, ψνῃ]οἢ ἐπ ΗΘ. ϑιοοά ἴοτ Θμδγβϑοίου δὰ τορυϊδιίοη. 
410921: 80 Τατα. ΗΘΌ., 70γ ροοὰ ἰδ ἰδν ἰονε. ῬΟοΒΒΙΟΪν (86 Ῥδϑγβϑὶ οὶ ἰὰ 5. πδ85 106 οτἱσίηδὶ οὗ 

48ο ΗΘ}. 
Ἰ00Σ Ῥοκδὶἷν {πὸ αἰ. διηα ὅϑυζτ., ὙΒΊΟἢ τορα ιογίίλεα, Δ ουϊὰ Ὀδ6 [οἸ]ογοά. 
Υ]10053 Ηδθ)., ἐξζε 
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Αῃά πὲν Βο8} ἰβ ἰοβίης αἰ 685. 
3. Αἢ4 ἴο ἱβοῖὰ 1 δι ὈθΟΟΙΙ6 ἃ ἀοΓΒΙ ΟΠ, 
ὝΒδα ἴΠῸΥ 866 πη6, [6 Ὺ δα ὑποὶγ ἢθϑαβ. 

5Ἢε]Ρ πο, Ο δοβονδῆ, μὰν αοά, 
Ο 8ᾶνὸ πιὸ δοοογαϊης ἴο ἐπ ν ἰονὶηρμπ 685, 

Σ᾽] ΤΉΔΙ ΤΠῸΥ τὴδν Κηον {πδὶ {15 18 ἰν Βδπά, 
Τμδὶ ἵμου 1ἰ 5, δομβόονδῃ, ψο μαϑὶ ἀομο ᾿ἰ. 
5] οἱ ἰῆοθῃι, ἱπάοοα, οὐγβο, θυὶ ἀο ἴδοι 0655: 
ΜδΡ ΤΥ Ορρομϑηΐβῦ Ὀ6 αἀἰβαταοθά, ν᾿ 1116 την βεγσνδηΐ σο]οϊςοείς; 

201 οἱ χηΐης δάνουβαγθϑ 6 οἰοϊ οὰ νὴ ἀἸΒΠοποσ, 
Απὰ Ἰ᾿οῖ ἴθ ταρ ὑμοιηβοῖνοϑ ἴῃ {πο}. ΒΏΔΠ16. 

801 ν}}} σῖνε ᾿Πδηκ5 ἴο Φοονδὴ τὴ Τὰν ποιῇ, 
ΑΒΔ ν}}} ργαῖϑα εἶπαι ἴῃ ὑπὸ τη ϑὲ οὗ ἴδε τυ] ἴυας; 

δ ἘῸΡ Πα βἰδπάοι δἱ πὰ γἰῃὶ Βαπά οὗ {μ6 ἤθθαν, 
Τὸ β8δᾶνὲ ἷηι ἔγουιι ἔποϑὲ πο νου οομάδιηῃ ἢἰπι.Σ 

δ 168. Ῥγαγοσ ἴοσ 1 δοναβ Ἰυὐρτηοηΐ ὕροη 15Γ861᾽8 Εο65, ΡΒ. 129 

Ῥ5. 129 ἸΌτγοδιν δανο ὑμον δ οὶ πιὸ ἔγομι τὰν γοιυϊ, ἰοὶ Ιϑγαοὶ ποῦν 580, 
ΓΟ Ίν δανα ὑπο ν δ] οϊθα τὰς ἔγομη τὰν γουία, γοὶ ὑπ ν ανο ποὶ ὑγοναι θὰ ἃ 

δραϊηβὶ πι6. 
ΤῈ ὑΪἬΟ Το 8 ρἰονοα ὕροῦ ΤΥ Ὀδοῖς, ὑπΠῸ ν 86 Ἰοηρ [Ὀγτονν8. 
ΦΟΒονδῈ ἰβ γἰβιιΐθουβ; μα Βα οὐ δϑυηάον {πὸ ΘΟΓά 87 οὗ ὑπ6 τι οκοα. 

εἰ ἴμθ 6 ρΡυἱ ἴο Βῆδιηδ δηὰ τυγηοα Ὀδοϊςπνατγά, 4}} ὑπο86 το παῖδ Ζίοη; 
1, εἴ ἴθι Ὀ6 88 ζγ888 ὉΡροη ἴῃ6 πουϑοίορβ, νος πὶ πογοῖὶῃ ογὰ ἢἴ βργουϊοίῃ," 
ΤΥ ΒΟ ἢ ἴΠ6 τοϑρον ἀοϊῃ ποὶ ΕΗ] 18 μδηα, ποῖ ἴῃ 6 Παγνοβϑίου ἢ18 ὈΟϑο. 
ΒΝΟΣ ἀο ἴδοβϑα ο Ρ8538 ΌὈΥ 88, ᾿δειονδὴ 8 Ὀ οβϑίης Ὀ6 ρου γοι ᾿᾿5 

δ 164. Οἵ ἔος ϑίζηδὶ ϑϑηζϑδηοθ Ὡροι 18γ 615 Ἠθαίΐδοη Εύ68, ΡΒ. 88 

Ῥᾳ. 88 ἸῸ 6οά, στγαηὶ ὑπ γ86} ἢ πο γοϑῖ, 
Βε ποὶ 8ϊ]οηϊ, δηὰ 6 αυἱϊεῖ, Ο ἀοά. 

ν109025 50 Οἷς. ΗδΌ., ἐλὲν ατίδα. 
τ τ μδ' ἀν ομρυ σον δίῃ ἰδ6 Ηονῦ. [ω{., Ῥχοποιοθ δοπίοποθ Ὡροπ λὲδ δομὶ, ἵ. 6., σοῃάθσζῃηςῃ 

ἦσαι ἰο ἀδδίῃ. 
4168 ὙΤΏΘ ᾿ἰΐογασν Ὀδϑυΐν δηὰ ρδίδοβ οἵ {δῖ5 Ὁ. δγὸ οὔνίουβ. Ἐσνθῃ ἴῃ με ὐρρδον τς 1860 δδτ- 

τονϊης οχρογίθηοοθ οὗ 106 οσοπίυτγίοθ, ἢ 6 τηϊδὺ υϑὸ8 ὑϑβοθίῃ! δατγίσυ ΓΑΙ ἄχυτοο. Ῥὅδο ἱπιρὶἰοὰ 
οοπίγαδὺ ΠΕΙΚΠΊΘΙΕ [89 οτος. Ὑεβ. 8.-δὃ ρμοϊπῦ ἴο ἴηὴ6 ΜβοσοδΌΘΒΔΩ ΟΓ8 88 ἴἰ6 ἀδῖθ οὗ (6 ΡΒ. 

γ1294 ΤΟ Οἷκ. διὰ [,δῇ. βυχαοδὺ ἱμαῦ βοβϑί ον ἴπ ογὶφίηδὶ γοϑαὰ δαοζβ. ἴῃ τμδὺ οδϑὸ {89 [9 
ψουϊὰ τηϑϑὴ ἰμδὲ Ψοβδονδῇ Ὀτοΐκο δ σαϊκῆϊ οὗ [βγϑο]'β ψιοκοὰ ἴοοβ. Το ἰτβαϊ(οῦδὶ τοϑαϊηρ, 
Βονθνου, ἰδ οἰδασγὶν ἰ 6} κὶ 0]6, ἑ. 6., Ὀτοῖίκο ἴδο Ὀοπὰδβ πὶϊ τ μὶσἢ ἴδον δὰ Ὀουπὰ [ἴαγδοὶ. 

812905 1,1ῖ., ἀγαιο οι (ἐλ6 δίααε). Οὐοτίδίη βοθοΐδτα τοκαγὰ δῖα 8Δ5 8 σοίϑγθῃοο ἐἰὸ ἴδ βδὲοὶεὶθ 
ψἰνὸ τ ϊοῦ [ἢ6 Ἅ8 συΐ. 

41298 Οἱ. Βυϊ 24, Α βογὶδο 885 δα ἀϑὰ ἃ σεβρουβο, 76 δἷεβϑ8 νοι ἴη, ἰλε παπια οἵ «““ελοναΐ. 
ᾷ 154 Βτίχκδ υγχοϑ ἰμδὲ [Π6 ἴοοβ τηρθηἰὶοποα ἰῃ 8.8 ψότο (μοθο το οοπέγοηϊοα Νοδοιδῃ. ΚΟ. 

Νεοῆ. 1-4. Βυΐῖ ἴο ἀο {8 δ ἰ8 ἰοτοϑὰ ἴο ἰἀθηῖν Αδαντία ἰὼ 8 ἢ Βαιηδτῖα. ΕἸδαν ἤοΓο ἰὼ Ροσὺ- 
οχὶ!ὶς ᾿ἰογαίυγο Αασντὶδ 18 {86 οἰδβδίο οαυϊνδϊοηΐ οἱ 115 ἰδῖον ἀογίνδίιϊνο, ϑιυτία, 6. ο., Ζεςδ. 1015. ΤΌΘ 
ῬΒΙϑεπο5, Βνγίδηβ, δηὰ Μοβδθϊθθ (βοηβ οὗ ἴ,οὉ) τψνγα ποῖ δοϊϊνοϊν 8}}|6ὰ δρδϊηϑὶ ὑπ6 εν ἰῃ {0 
ἀδνβ οἵ Νεβογηῖδῃ. Ὁμα Βἰθιοτγίοα! βιϊυδιίοη ἰδ αῦ [}}ν δα βῆοβ {88 ἱπιρ!οδἰίοηβ οὗ [Π6 8. ἰδ ἘτΒΡὮ- 
ἐςδιὶν ἀοβογ θὰ ἴῃ 1 Μδο. ὅ. Τῶο ὈΓΠἸἰδης ἰηϊεϊαὶ νἱοϊοτγίὶοϑ οὐ Φυάδ5 ἰοαὰ [06 δποΐϊγοϊ της Βοδιῇθῃ 
πδιίοηϑ, ἰϑβηΐηρ οὐ 6 δττὴ οὗ ϑ'ντίβ, δ, ἴο υπΐΐθ πῃ 8 οοηίδάογδον δραϊηδὺ ἰὴ 098. ΤὨΐδ 086. νοΐδοϑ 
Ὧδα ἔθο! μδβ οὗ 106 ἩΆΓΓΙΟΙΒ ψ8ο ἰοἰϊοννοὰ {πΠ6 δ] αὐ 71 0688 ἰῃ 88 Ὠατα-ἰουσ οαγαραίση δρδιησι 
18.686 Ῥδορίϑβ. 
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οεα 

ΙΜΡΕΕΟΑΤΟΕΒῪ ῥΒΑΙΜΗ, 

ΕΟ γ, ἰο, ᾿Π1πὸ ΘΠ ΘΠ 65 8.6 ἴῃ ὈὨΡΓΌΔΓ, 
Αμπὰ {μῖπο δμθθβ πανο [θα ὑρ ἴμ6 μοδά. 
ΤΟΥ οΥΑ ΪΥ ἰδῖκο οουηϑβοὶ αραϊπϑὶ ΠΥ ῬΘΟΡΪς, 
Αμπὰ σομϑρῖγα ἰομοῖμοῦ δραϊηϑὶ ων ἰγεδϑυγοά ομοϑΡ 
“Ὁοπιο δηά ἰοὶ τ15 ουἱ ποῖ ΟΕ ἔἴγομι Ὀοην ἃ παίϊοῃ, 
Τμδὶ ἴδ6 παπιὸ οὗ ϑγϑδαὶ δ δ γοποιη ογοα ΠΟ πογο.ἢ 

ΕῸΓ ὑπΠῸ Ὺ πᾶνε οοηϑριγοά ἰοροῖθοῦ ἢ οπ6 σαϊηα; 
Αγραϊηϑῖ ἴῃ66 ἀο πον 8 Κα ἃ οονϑηϑδηΐ: 
ὅΤ}ςε ἰεηἰϑ οὗ Βάοῃι δῃά {πὸ 15 τη 86} 1168, 
ΤΊο ρϑορὶα οἷο Μοδ, δὰ με Ηδράαγοποβ, ἃ 
Ἴσεθαὶ, διὰ Αὐπου, δηὰ Απμδίοῖ, 
ῬὨΠ]Π511, τ ἢ ἐπα ᾿ΠΠαΡ  δηΐ5 οὗ ΤΎτΤο, 
δΑβϑυγίδ ἰ8 '3ο Ἰοϊμοὰ νι ῖτἢ ἴμοπι; 
ΤΌΟΥ δᾶνα μοϊροάθ [ῃ6 ομ]άγοη οὗ [,οἱ. 

9}0)ο ἴο ἴῃθι 858 ἱμου αἰάϑὲ ἴο ϑ'΄βογα,ΐ 
Α58 ἴο Φερίη δἱ {πὸ Βῖοοῖκ οἱ Κἰβῆοῃ. 

101.δἱ ἴθι Ὀ6 ἀσϑίτογοα 85 ἱμς Μ|ιαϊδηϊῖΐοα δὲ Εἢ- δγοα,ς 
ὟΥ.Ο Ὀδθοδπια ποσὰ ἀυπης ἴον ὑπο στουηά. 
ΕΑ. ἐμοὶ ποθ] 68 θ6 85 Οτοῦὺ δηὰ ΖϑοὈ, 
ΑΙΙ 186 ῖν ῥγίῃμοοϑ |ὸ Ζεθα δηά Ζαπιιηηδ," 
ΣΉ ο 86.164, “1, υ8 ἴδε ὑῃθῆι ἔοῦ ΟΓ Ροββθβϑϑίοῃ, 
Τἴ υβ 6η]οΥ] {πὸ ἀπ Πηρ ρῥίδοοβ οἵ σοά. 

120 τὴν ἀοά, πιᾶῖκο ἴσαι κὸ τ ἰγ ηρς ἀιιβὲ, 
ΑΒ8 186 βίυθ]ς ἀγίνοῃ ὈὉγν ὑπὸ νὶηα, 

1.5 ἴμ6 γε ἐμαὶ θυγηοῖῃ {πὸ ἰοσγοεὶ, 
Α5 ἴδ6 βδπιο ἰμδὶ βοϊιοϊἢ δοΐαζο ὑπ ηὴν του 8. Π5: 

1δθο τηδγοβὶ ἴδοι Ρυγϑιιθ ἔποῖὰ ἢ ἴῃ γ ἰοιηροϑῖ, 
Απά ονογπν μοί ἐμθπὶ τ ἴσσσγον ὈΥ ἴμ6 βίογῃι. 

168}}}} {πο ὶν ἴδοϑθα τὶ τῇ ἀἸἰϑῆοηοσ, 
Τιδὶ ὑπΠῸν δ Ὺ 56  ῖκ ἰἢν πϑιο, Ο Ζοβονδῇ. 

ἹΠ,ῖ ἴθ θα Ρυὶϊ ἰο Βῆδιιο δηῃα ἀϊβιηδυθα ἴογονοσ, 
6, [οἱ ἰβοὰ Ὀ6 οοηΐουπαρά δηἀ ρογί8ῃ, 
5 ἢδἱ ΤΟΥ τᾶν Κηον ἰμαὶ ἴδοι δἴομο αὶ φϑβονδῇ, 
ΤΙς Μοὶ ΗἸσὮ ονοῦ δ}} ὑπὸ δαγίλ 

5832 ἩδΌ. βαἀ5, ννῆδὲ 186 ἱταρ θα δοιὰ υϑυ δὴν οὐ ἱρὰ ἴῃ [89 .88., απὰ ἰδ 
.ο8395 ΤΏ ῬΔΙΘΙ οἰ ΐβσω διὰ ἀοίθοςϊ γνθ σωθϑδυσο ἱπαϊοαίο ταὶ Ῥϑορὶδ ο7 ἀμ ὈΓΟΌδΟὶν Ὀοϑῶ ἰοϑὺ 

ἔτοτλ ΡΣ ῸΝ 

839 ΠΗ Βτίχαβ, ἐτδηβροϑίη α8 Λράαπ ἐο 19, ΏοΙΟ ἰδ ὈοΙΪοαΒ. ΤΟ τοΐθσθῃοϑ ἰὰ ὃ ἰδ ἴο ἐδ9 
ἀείοει οὗ (λ6 Οδηδδηϊββ γτοοογτάϑα ἰῃ Ζυάᾳ. 4 

ε8310 Ηοῦ., Επεάον; Ὀαΐ ἐδ ἰδ, Ῥονοπὰ τουσἣ ἀουδὲ, 8. βογί δαὶ δῦτοσ ἼΔΟΝ Ἐνπ»Ηατοά, “Ὦθτο, 80" 
ἀμλοντος ἴο ἘΣ ἰαΐο  ἐααϊεῖου ἰ ἰῃ Τυάᾳ. 7ι, Οἰάοου ἀοίδαιοα ἔμπα ΜιΙάϊδηίτοβ 

ἰῆϑι: ἘοΙ]ονίης Βείμχρϑ (0 64., 17, 224) ἰπῃ 85. ῃοϑβϑϑὶ Ὁ]6 τοοοηδιγιυοίίοη οὗ (6 ΗδΦΌ. 
1831 Ἡοῦ. βαβ ἐὰν παπηιεὶ Ὀυΐ τὶ τηδῖκοα δὴ ἱτωροβϑίθῖο οομπδίσυοίίοη δορὰ ἯΔ8 ὈΓΟΌΔΟΌΪ 

δρροιοὰ Ὦν ἃ ββαγαμ ἍὯΟ δὰ ἰπ τηϊηὰ "Ὁ, 
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ΙΜΡΒΕΟΑΤΙΟΝ ΑΟΘΑΙΝΘΤ ΙΒΒΑΕῚ, 5 ΡΙΤΠΕΒΟ ἘΟΕΒ 

8 1656. Ιπιργϑοδίοιη αραϊπδβὶ 158 6}᾽8 ῬῚ111688 ΕΌ0685, ΡΒ. 137 

Ῥᾳ. 137 ᾿ἸΒν Βαρυϊοι᾿ β βίγοδπιβ ψὰ 88ῖ ἀόνῃ δηὰ ψορὶ, θη γ͵1ὸ σοιηθ- 
Ὀογοὰ Ζίου:; 

ΤΠ ογο,Κ Όν ἴῃ6 ῬΟΡΪ ΑΓΒ ἰπ ΠΟΙ τηϊάϑῖ, γα ἈΠ υΡ Οὐ ΠΔΓΡΒ, 
δΕῸΥ ποῦ ΟἿΓ οαρίογϑ ἀδιηλβδηαρα οὗ υ.5 ψογα8 οὗ 8Οῃ6, 
ΤΟΥ ψ}0 βροϊϊθά 0 οομημηδηάοά,, σης ἴογ αι ἃ βϑοηᾷ οὗ Ζίοη.᾽ 

Ὧἔον οοιά νὰ βίης ἴῃ βοηβ οὗ Φοβονδὴ ἴῃ ἃ ἰδηὰ ἐμαὶ ννα58 βίγδῃημο ὃ 
ΤΠ Π661 ἰοτγρεοῖ," Ο Φογιιβδίθπι, πιΔῪ τὰν τἱρσῃϊ μδηα Ὀδ ἰογροίζεοῃ; 
ΜΜδν τῶν ἰοησαθ οἶοανο ἴο ΠΥ ρμαϊἰδῖοθ, 1 1 ἀο ποὶ γοιθιιθοῦ ἴπ66, 
11 8εὶ ποὶ Φογυβδίθιμι πριν ᾿ῃ8η ἴδδ οἰϊοῖ οὗ τὴν 70 γ 5.9 

ΤΗδοδογ, Ο Ζοβονϑὰ, ὑπ6 ἀδν οἵ 7ογυβδίθπι αραϊπϑὶ ὑπὸ βοη5 οὗ Εάομι, 
ὝΠΟ 8614, “δ ν 1ἴ θαᾶγο, ἰδὰν 1 θδᾶγο, ἀονη ἴο δε ἰουμάδίϊοη τι ϊὰ 1 "᾿ 
ΒΗ δρρυ δα ψῆο γοραυοὶ ὑῃδα ἴῃς ἀδοα ἔπουὺ μαϑὶ ἀοης ἴο υ8; 
ΗΔΡΡΥ δ6 νῇο ἰδἰκοείῃ δηὰ ἀδϑβοίι ἢν {{{{|Ὶ6 ομμ658 ἀραϊηβὶ ἴμ6 γος. 

Ιν 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ΥΙΝΟΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ 

Ῥβ9. 946, 471-12. 4], 67, 1929, 86, 88, 1021.11, 22.2] 129 

8166. Ῥοιοι Ταδῖ ἱπποοϑθηοο Μαν Β9 Υἱηοαίοά, ΡΒ. 26 

Ῥᾳ. 36 '"7υάσο πο, Ο Φεἤοναϑῖι, 
ἘοΓῚΙ, ἱπάφοα, ᾶνὸ ναἰκοα ἴῃ τηΐημο ἰηϊοστιν, 
Απά ἴω Φεονϑδὴ μανο 1 ἰγυβίοα τιϊδουὶ ννανοσίης. 
2Τοϑὶ πιο, Ο δοβονβῇ, δπὰ ὑσγονθ πη6, 
ΤΥ ΓΩῺΥ ποδὶ 8η6 ΤΥ τηϊπά. 

4155 ΤΌΘ ὕνο οἰίοί ῃοῦδβϑ ἴῃ {π|8 Ὅ68. ἃγθ Ἰουδὶν ἴο δϑβονδῃ: δηὰ ἱπηρτθοδίξουδ Ὁροὴ ἴδγϑοὶ Β 
ἴοδθβ ΨῆΟ ΔΓΘ γαργοϑϑηϊθα Ὁν ἴπθ Εαοιϊηιε8, (μδὺ ΑΥδῸ Ῥϑορὶθ ψῆο ΓΚ ἴθ ἀδνβ οἵ Νοδοσηϊδῃ δὲ 
οσσυρίοα πο ἱοτγίζοῦν οὗ ϑδουΐδογη Φυάδὴ δηὰ τοῦθ ργοβδίηρ ὅπ 76 ν 18 δοχησηἱν οὐ ἰδ δου Πόγὰ 
Ὀογάοσ. Βγίχαβ τῶδν ὃ6 τγἰχῦ ἴῃ δἰ οομίθηϊίοη ἐμὲ Βαὀῤμνίοπ ἴῃ ἴῃ6 ἤγδὶ ᾿ΐὴθ ἰ8 δοοοῃάδλγυ, ἕο ἰΐ, 
κα 6 ἐο!] ον ἩΘΌ. νογὰ ἐδλεγε, ἰ8 δυρογβυουδ οὶ ἕτοιμα τἢ6 ρῬοϊηῦ οἱ νὶονν οὗ τωϑίσο δὰ [89 
ἀδοιωδηᾶβ οὗ ἴη6 οοηἰοχί. [ ἷἰθ δζαὶῃ ἰωϑδογίθα ἱπ 8, οτο ἰὉ ἰβ οἸθαυὶν βοοοηάδγν 85 ψοἱ 88 086 
πη γδηδία δ νόογὰ ψὩϊοῦ ἔο!ονδ. ΤΏ ῬὮΏΓΒδΔΟ ἐπὶ λόγ πιϊαάεὶ, ἴῃ 3, ἰθπὰδ ἰο Βυρροτί, Βονονογ, τ06 
Ὀγόϑοηοο οὗ ἴῆ6 νογὰ Βδθνίου ἰῃ 1. [{8 Ῥγοθθοθ ὑΠ670 ἰδ δ'δο οοῃβίδίθην τὶ ἴδ6 τοϊτοδροοῖ οὐ (89 
αἰσίδπὶ ρϑδὲ ἰὴ 1.4. 1ὲ οχρίαϊῃϑ ψὮΥ [86 δοῦῖρο ἱῃδογίθα ἀαυσλίεν ο7 Βαδνίοπ ἴῃ 8. Το ΒΔΌ. 
Θχῖϊο 1168 80 ἴδ ΔΥΓΑΥ ἴτοιη ἴδ ροοί'δ δογίξοῃ ἰδαῦ ἰδ ἰδ ὑγοῦβθ]θ μδὺ 6 αἰά ποῦ ψτθ Ὀθίογθ 
ἴδ τη α16 οὗ ὴ6 Ῥογβίδη ρογίοα. ἴη ἰδίου χϑηθγβιίϊ οΏ8, δηὴα δϑρθοίδιν ἰὰ 106 δασὶν βίβαοα οἵ 106 
Μαδοοδῦθβη βίγυραϊθ, 9Θυν δ ΠοδΟ ΠΥ ἰο (πΠ6 Εἀομλὶῖοβ ἱπογθαϑοα γαῦμογ ἴδῃ αἰτηϊηἰδηθά. ΤὨΘ 
ἐτωργροδίογυ βρὶτγι οἱ τὴ ϊ8 Ὁ. αἰβο ηὰδβ ἰϊ6 οἰοβοϑὺ ραγα  ]ϑἷβ ἰθ [6 Ἀν τα οἵ [Ὠΐ8 ἰδίου ρογίοα. 89 
ΒΆΓῚΘ ἱπίθΓΘΏΟΘ Δ ὍΘ ἀγα ἴγοσῃ 086 ἱηΐθηδο ἸονβΙ ιν ἴο Ζ726γυδβαίθτλ οχργθδδϑα ἰῃ [86 βθοοῃα δβίϑῃξϑ. 
ΤὮΘ ατίτη Ὀθϑυϊ 65 αἱ ἐμ6 δῃὰ οὗ ἴῃ ρ8. ἔυγη δ ἃ δυγι κῃ οοπίγαϑυ 18 (μοδ6 ἰδδί [6}} ἔγοσα ὑδ9 
᾿ΐρ8 οὗ ἴ)6 χτοδοὶ Τδδοῦογ οἱ Νεαγοίῃ. 

Κ1371 Ττγδηδίοστίης ἴῃ βδυρογῆυουβ ἕλαγε, οἷ. 1, ἰο 3, εβογο ἰδ οοταρίοὔθβ {π 6 τηθᾶδυτζθ. 
1132 ΒΙ ΧΗ Οἶν τονιδίησ [826 υητγβοδὶδίβ]ο Ηοῦ. ἰοχὶ δὰ της ἴἢ06 Ηοῦ. νοσὰ πὰ ὐοἢ 

ΤΏΘΘΣΙ5 7ον 88 ἴῃ δια οἴη βυκχοδίδ. 
1.13.4 Τὶϊ., δοπρ οἵ .ελοναΐ. 
5137. 80 ΟΚ. δῃά 1,δἱ. Ηδῦ., γογραί. 
9137) Τιῖτ., λδαὰ ο7 τὴῦ 7ον. 
4166 ΤῊΘ ἵνο αἰδιϊποιϊνα οἰθτηθηΐδ ἰῃ (88 ὉΒ. δ΄Ὸ ἐδ ὈτΓΘΒΘΩΟΘ οὗ χη δ᾽ οἷουβ ρογβοουΐογθ, 

ΔΌΡΘΓΘΗΙΙν τ Ὠΐη [86 96 νυν 8 σοτητηθηΐϊῖν ἰἴδ6}, δὰ 86 ἰτϊδι᾽ 5 ἀονούοη ἴο 086 ἔδεηρὶο δὰ ἰὼ 
βογυΐϊοθθ: Ὀοΐὰ ροΐῃν ἴο ἴδ δοοοπὰ δια] οσ σχωϊ 6 οἵ 89 Βογβίδη ροσγίοα. 
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ΙΓΜΡΒΕΟΑΤΟΕΒῪΥ ῬΒΑΙΜΒΈ 

ΟΣ τὰν ον σκιηΠ6858 15 Ὀοίοσα στὰ η6 ΟΥ̓6Β, 
ΑΠά1Ι ναὶκ ἴῃ ἐμ δὶ οὗ ἐὰν τὑσυῖ}.5 
{4 ποὶ 8ϊϊ ἀογῃ τ ἢ θη το δγὸ δ 86, 
Νοῖδον ἀο [ δβϑϑοοϊαῖϊοῦ σι ἢ αἰ ΒΒΘΙ Ὀ]6 Γ8. 
 Πεῖς ἴδ βοοίεϊγ οὗ ον]]- οογβ, 
Απάα 1 ἀο ποῖ 8ἰῖϊ ἀονῃ ἴῃ ἴα σοιρϑην οὗ ἴδε π]οκοά, 

7 ψΑϑἢ ΤΥ ᾿δηἋ5 ἰῃ ἱΠΠΟΟΘΘΏΟΥ, 
Απά 1 πδγοὴ δγουπά ἰπὶπο δἰῖαγ, Ο Ζθονδῃ, 
ΤΤΟ τηδῖκο μοαγὰ ἴῃ νοΐϊοα οὗ ὑβδηϊκϑρίνιῃς, 
Αμὰά ἴο [6]}}] 41} ὑ γ πτοπάγοιιβ ψοσκ. 
81 ἸΙονε 5 ἴμ6 Βεριϊδιϊοη οὗ τὰν μουδο, 
ΤΠο ρΡἶδοα  βοσο ἐν αίογυ ἀν] οι. 

ϑαδίμοῦς ποῖ ΤΥ 8οι] τὶ βἰπηογβ, ὦ 
Νοῖῦ τὴν [᾿ἶο νι θη οὗ Ὀἰοοά, 

0] ΠΟ86 ἢδη65 18 ἃ πη) σηαπὶ ἀσβίσῃ, 
Απά ψἢοβ6 τσὶ πδηὰ 18 ἔ}}} οὗ ὈγΓΊΌΟΓΥ ; 

ΠΈῸΡ 1, ἱπάθοα, τα ]κ ἰπ μηΐπο ἱπίορτι ιν, 
Βράσδει πιο, Ο δοονδῃ,» δηὰ Ὀ6 ζτιδείουϑ ἴο 116. 

1 γν [οοἱ ἀοίῇ βἰδηὰ ἴῃ 8 ἰδονοὶ ρἷδος; 
η ἴῃς 8586 1165 τ} 1 Ὁ1688 δεβονδῇ. 

ὃ 167. Ῥγαγοσ ἴοσς Ηϑίρ ἰῃ Τίπιο οὗ Νοοά, Ρβ. 271- 

Ῥβ. 31] ΤΉοδυ, Ο δοῃονδῖι, ᾿ηΥ ΟΓΥ, 
ὝΝΒΘΩ 1 ο8}}ς μΒ6 σγδοίουβϑ ἴο πιὸ δπα ΒῆϑΟΣ Π16. 
ΒΥ Βοη ἰδοὺ βαγοϑὶ, “5566 Κ τὰν ἔδος,᾽ " 
ΤῊΥ ίδος, Ο Φοβονδῇ, ἀο 1 586εῖς. 

Η!ἀς ποὶ τὰν ἔδος ἔσοιῃ της, 
Ῥαυὶ ποῖ την βογσνδηΐ ΔΎΥΔΥ ἰῃ ΒΏΪΘΓ. 
Τῇου αὶ τὶν ΠΕΡ, ἀο ποὶ δρϑδηάοῃ πιο, 
Αμπὰ ἀο ποὶ ἔογβδκο πιο, Ὁ ἀοά οὗ πιν βαϊναϊίίοη. 

1 ν δι θοῦ δῃα τὴν τοΐμοῦ πᾶνο ἰογβα θη τη6, 
Βυὶ Φεοῃονδὰ ἰδκοῖῃ πὸ ὕρ. 

ἸΤΘΔΟΝ 6 ἐῃγ αν, Ο Φομονδῇ, 
Αῃὰ ἰεδ4 τὴδ ἴῃ ἃ ραὶῃ ἰμδὶ 18 ρ] δίῃ. 

36Ινο τὴη6 ποὶ ΟΥΟΡ ἴο ἴῃ μι} οὗ τηϊηο δα νου βαΓ 68, 

4262 1 ϊ1., ἐπ ἐνσν ἐσιμὴ ον [αἰ δ7ωϊποεε. 
264 [,1., ρο ἐπ υἱὰ 
“2865 οΡ. δἀὰβ Ο ὕυ)ολοταλ. 
4269 1. ε., ἀο ποῖ δκθ τὴν [16 ργεσχδίυγοεϊν. 
4261: 80 ἀκ. ἩΦΘΌ. οπἱῖϑ υελοναλ. 
[2612 1, ο., ἴῃ [86 ἰονοὶ οουγὶ οὗ {86 ὕὈδιιρὶθ αγοβ 845 ἴῃ ποχὶ [ἴηο ἰηάϊοδ, 
157 ΤἬοτθ δ Ὡο ἀοῆπίτο ἱπάϊοαιίοηβ οὐ 186 ἀαῖθ οὗ (δἰ Ρ8. [ἐ ΡΣ Θοσοδ ἔγοσα [}9 γαδῦ 

8ι4]} οὗ πο Ῥογβίβδῃ ρογίοά. ΚΟ ., ἴον 19, ξ 104. 
ε271 80 Οἷκ. δῃηὰ ὅϑγι Η6Ρ. 8 δῃ ὈΠΏΘΟΟΒΒΑΓΥ απὰ. 
527: ΤΗΣ ἜΡΣῚ οἱ ἰδὲ5 ᾿ΐπι8 ἐδ ὈβαΪν τυ] αἰρὰ, τ 10 'ἰα ῬοδβϑὉ] 6 ἴο τοϑίοτο ψῆδὶ ΜΔ οἰθασὶν 

4}0ὁὸ οτγἱαίηα!ὶ ἴα 
ι271 Τρ βογίρα Ἦδ8 πθθοι 70ν ἐλ βαζε οἵ πιΐπε αἀὐνεγβατίεα; Ὀαὰϊὶ [δὶ 18 ἰποομβὶϑίϑθης Ὀοϊὴ πιὰ 

δλὸ τοῖο δα ννἱτ ἰδ ὀουΐοχ 

Φ46 



ΡΕΑΥΕΒ ΕΟΒ ΒΕῚΡ ΙΝ ΝΕΕ. 

ἘρῚ ἴαἶβε τυ μ65565 ἴδνο ΓΙΒθἢ ὉΡ δρδὶϊηϑὶ πιο, 
Απᾷ {μὸν Ὀγοδίμα οὐ ν]οίθηοα δρδιηϑὶ π16. 

8168. Ῥούδου Ταδὶ Ἰοδονδῖ 11 Ἐρβίοσο δαά ὶηδϊοαίθ ΗΒ ϑογνδηί, Ρβ. 41 

Ῥε. 41 ἸΗΔΡΡΥ 18 ἢα ψἘο δοίδθι ἢ νυ ϊβοῖν, Ἐπουρσἢ πο δὶς δηα πον: 
Ιη ἴμὸ ἀδν οὗ ον] δν δοβονδὴ ἀοἶ νος Εἷπι, 
Μδν δεβονδὴ ργεϑογνε δηὰ αὐυἱοίκοῃ Ὠΐτ ἴῃ {Πα ἰδηα,} 
Αμὰ τδὺ πεῖ ποὶ σῖνα Εἰμὶ ονοῦ ἰο {πΠ6 ρστοοα οὗ ἢΪ8 ΘΠ ΘΏΔ168. 
δ΄ γἴδν Φεβόονβδὴ βϑιρροτγῖ πἷπὶ οἡ ἢἰβ οουςσὶ οὗὨ {ΠΠΠ6585, 
Μᾶδν ποῦ ψ ΠΟ} }]ν ἰγδηβίογιῃ ἢἷβ δα οὗ 8: Κη 685. 
4 τ 86}}7 βδὺ, “Βα σγδοίουβ ἴο πιο, Ο Φοβονδᾷ; 
ΗΘΔ] πιν βοιιϊὶ, ἴον 1 πᾶνε βἰπηρά δραϊπϑὶ {Π66.᾿ 

δΜ1η6 ΘΏΘΠΪ68 580 ᾿ἰ 15 ὈΔ4 ψὶ ἢ τη: 
ον Ἰοῃξ ογὰ με ἀϊο, δῃᾷὰ 8 πᾶπια ρου 8ῃ.᾽ 
Έ νεη ἰἦ ομα οουηϑὶἢ ἴο 866 ἴθ, ἢ6 βροδκοὶῃ [δ βϑεμοοά; 
Η!5 πιϊπὰ ρσαϊδμογοῖῃ ἱπϊαυϊὶν ἴο 1186}, 
Α5 8οοῇ 88 6 βοοίἢι δυγοδά, 6 βρϑδκοὶῃ 1ἰ Ἰ! ορείπεγ. 
Αμαϊπϑὲ πθ 411 σῇο μδῖθ τὴς  ΠΙΒΡοΥ, 
Αφραϊπϑῖὶ πηὸ πον ἀσθνβε μον ΠΟΥ ΓΏΔῪ ἀο ΠΆΓΗ ἴο ΙΩ6: 
8.ΑᾺ ἀοΔαΥ ἰμῖπης 15 ρουγοά ουἱ νὺξ μη Ὠϊπι, 
Απάὰ ον ἐμδὶ Πα δ85 ἰδὶπ ἄότῃ, Βα νν1}} Πανοῦ γἰβα δρδίη.ἢ 
ϑΕ ν ῃ τἷπ6 ΟὙ ἔδι  δν ἔγθπμα ἴῃ σοι 1 ἰσγυβίοα, 
Ὕο δαί Ὀγοόΐκοη Ὀγοδα σὴ της, μδὶἢ [1 οα ὑρ ἷ8 66] δραὶϊπϑὲ τηθ. 

τΒῖ που, Ο Φεθονδῃ, Ὀ6 στγδοῖοιβϑ ἴο πη, 84 γαῖϑθ τ6 ὉΡ;9 
ΒΝ 1}158 1 5}4}} πον ἐμαὶ που ἀο]  σϊοϑὶ 1 πιο, 
Τμδὶ τη 6 ΘΠΘΙΩΥ Μ} ποὶ 8ῃμοιιῖ ἴῃ ἐγ ΠΡ ΟΥ̓ΘΓ Π16, 
ΒΒ 85 ἴῸΓ τη6, ἴῃ πη ἱπίορτιῖν δου ποϊάοϑὶ πο [δβὶ, 
Αμὰ ἴδοι ψ|}} βεῖ της Ὀοΐογο ἰῃγ ἔδος ἔοόσγανογ. 

8150. ῬΓΑΥΟΙ ἔοσ Ῥγοδβροσίίγ, Ρβ. 67 

Ῥε. 67 Το Βονδὴ μ6 ρτγδοίοι ἴο υ8 δηἋ 0658 ι18, 
Αῃὰ οδιι86 ἢΪ8 ἔδοα ἴο 581η6 ὩΡΟῺ 15, 

127. ΒΠ ΒΟν τοδιογίης ὑδ6 ἑοχὺ 88 86 οοπίοχὺ διὰ τηϑίγο τοαυΐῖτο. ΤῸ 86 ο ὉΠΕΙ͂ΔΑΙ Ῥδ. 8 ὩΘῪ 
δασῦου οὐ βου ῦθ 888 διἀϑὰ ἴδθ (οἰοννίης ὕτοϑο ᾿ΐηθδ, ζπ688 1 πλαὰ δεϊϊευδα ἰο 866 ἐδλ6 σοοάπδδε ο7 “ ελοναλ 
οὐρα τ τ δδ ἵρ ἴ ονιάροι Ῥαΐξ οπ. «““ελοναλ, δὲ εἴγοησ, απὰ ἰεἰ ἰὰν λεατὶ δα ἥτπι απὰ τοαϊὶ οπ “ἀλοναΐ. 

Ὁ ἰ5 ονϊάθηξ ἐπαὲ ἐμίβ 'β 8 Ῥϑιβϑοῃδὶ ΤΟΣ ΤΏΔῺ 8 Ὡδίϊου δὶ βοῦς. [ὑ ἰ8 ὈγοΌΘΟΪν οὔθ 
οἵ Ἶ: τπΑ δἰ γα ας ὕἴϑαοσ ψ Ὡ]ΟὮ οοσὴθ ἔσγογῃ 86 βγϑὺ ραγὶ οἵ ἔπ Ῥογβίδῃ ρογίοα, 

κα4]1 δἰονίῃ 186 Βυκαοδίίου οἵ ὑμο Οἷκ., ψίοἢ δὰ πδοὰν ἱπ τοοοῃδίσυσίίης (86 ἰδχῦ. 
1411 ἩοΌ. “παχα ἀΐπι λαΡῃ7Ζ. Ῥοδδίδιν {816 18 οτί ν Δ! δουσὰ τῶν ΔΌδΔοΠοα οὗ ἐδ 

οοῃηθοίίνο απὰ Ὁ ηξυῦῖν ἐβαὺ 1816 οὨ6 οὗ [26 ἴμγθθ νϑγῦϑ ἴῃ [ἢ ᾿ΐπθ τ 88 δα ἀθα ὈΥ 8 ἸΔΌΘΓ ΒοΓΙὈ6. 
412 ΒΌΠον Ωρ [86 ΘΒ. ἴῃ σογγεοίϊης δὰ οὈνίουδ οττοῦ ἴῃ [86 ΗΘΌ. 

-; 418 ΠΈΒΕΔΗ ἐκ 1ὴ)0 ΗδΌ., ψ ΒΙΟΩ τοϑβ ἐλοι λαδέ οδαπροὰ αἱλ λὴδ δοὰ ἐπ δίδ εἰϊτι68δ, 88 ἴδ0 
Ρ οἰΐπγα ἀθ 

94119 ΗδΡ. δαὰβ απᾶὰ 7 υἱϊ τεραν ἱλενι. Ῥοββι ΌΪν (δΐ8 ἰβ ἃ ἔγαστηϑθαΐ οὗ ἃ ᾿ὲπο ὑδδὶ ἢδ8 Ὀϑϑθῃ 
οἰδογννῖδο ἰοδβί, ὑχὖ ΤρΟσο ὈγΟΌΔΌΪΥν ἰὺ 18 8 δου 8] δαἀϊ οι. 
ὲ ὙῈ5 ΤῊΐθ ΡΒ8., δίαπαϊησς δ [86 ϑπὰ οὗ 186 διβὺὶ θανίαϊο οοϊϊθοϊδοι, 888 δρροιἀϑὰ ἰο ἰὸ 189 
ΟΧοΐοαν: 

Βἰοεε6α δε «“ελοναΐ, ἰλο Οοα οἵ Ζεταεῖ, 
Ἑτοπι οδυεγίαβίῖηρ ΜᾺ ενεγίαείϊπρ. Απιεη απὰ ἀπιδη. 

ΤῊΣ ὈΓΑΥΟΣ ἴθ Ὀδδθὰ οἡ ὑ86 ργοχωηΐβο οὗ 1ν. 265." δὰ ἰΐδ ορϑηΐης δ ΡΒΓΔΡὮΓΤΒΒΘ 
οἵ ὧν τἰω δα Ἰοδδίῃς ἰὼ Νυ. 6.5. ἌἼὝΒο ὈΓτοβὰ σα ϊβδβαοίοηασν ἠοΐϑ σοἰϑῦθϑ ΩΝ Ἐν τε οὗ πλϊησ οα 

447 



δ Ν 

5 Κο 
Ῥοῃ ξαγίῃ 

Ὁ ἃς Φ}} ΥΝ ὨΔΈΕΪΟ : 

ΡΙίϑῳ ἔξῖνς. 
Ξε ἐ 

πα γ)ς 

ΒΝ 
Ξει αι ἰΐοῃς, ες τι 

7 «Ὁ 

να 

ογ ἐξ πὰ τς 

ΨῸΣ ἔο; 
1Ὲ3:.θ.ἕ 

τὰὖ πὴ 
[100.ψ 

] 
Ξ ἸὴκἪ ϑηα Ῥτοσροιῃν οζ 

δΙδα Ως ἴδε 

32 “; ἘΠ 
πὰ τς 

Ομρε ἔδει 

εὐλι ΑΘΑΘΕΟΤΑΒΟΝΟ μ᾽ να 

8 

188 

ἶδῳ ἐ γγγ5 

Θ ἢε 
ἑ ΙΏΘΆΩ ΘΙ ἢ 6... 

ἣΝ 

ΟΚ, 

1Θ Γρ 
18 Τοῃῃὰ δὲ αὶ δο 

ἐ 
, θὰ 1Ὲ ἴ προ ΘΛ Ο ἢ. ῬἼΈ 1Θ 

ΚΝ δίσο θἢ 

ἢ ἷδ ΓΙ ἔρθῃ ἴῃ ἐβρ δ. 5.4) ΙΧ. προς ΤΏθηϑῃ 
Θ χηρϑὲ ΟΥ͂ 

Ξ Οκ Βογίοῃ. 

"τ. κ' . 
Ξ οι Ο “ἀρ ι8 Δ. ΡΝ 

οἵ ΩΣ ΡΟ Ὃ ἄρα, απ ἢ ᾳ ἢ, ἱδρς ἔο γιοῦ 

ρῶ ΤῸ 5 τι 
ν] Γ« ζστα 

"ἄγ, 

855.» πΆ4Θ ἡ 
. 

ἃ ἐκεῖτο, ΘΥΤ.ν , 
6 ἧς 

Ῥλ 02: ἩοΌ. ὥῶ 
ῬΦ - Ἄγῳ, ΒΡ α Το γος ΠΟ 

πα πρὶ ΟΥ̓ αἢ Οὐ ας : 
θγία ην 

"122 Βοος 555 τι ΌᾺ 6 Θἢ ἫΨ ἄγανν , ἔγογη τῇ ρ ΡΤΟΡῊ ἐς δοοχα ἢ ΘΕ. ] 18. 85. Τέ 

122 . 30 5. ᾿ ἐδόνε ἸΡθᾳ [Θεία] ῬΆΓΆ Πρ ἐς ἑῆ αν Οἤδγηρ ΘΡΣρα Γηρβὲ Ῥ88, 
αδθρρῃ 

; ΣῈ ἐλτο νῖο ΙΨῃ 7.. "' δης θη. 42, Δηῇ ΠΡΟῊ οῃϑ ἰαΐ ΒΩ Βοος δαρσρορες ἐδηε αὶ 5 

δι πο ὸ οατοῃ Ζ. πΡδίην δὴ ἐκ ΤΟττι Ή ΩΡ οὗ ἐῇ δαί ρας Ὅῆρ να ἰαὲρ ἢ ἐῃρ ΟΚκ 

τ 186 85, σεν Κ'ἰ ἐφ ) τοι, 

ΚΘ τς ΡΒ ἀόθνον ὦ 1η .ο858 ᾿ 

ῶΟ 

60 ΡΟΝ, Ά, ΣΝ ΜΟΔΝ “ 

“48 

6 
ἃ, 

8 ἃ 

ὩΟ 16 
1 ἐπ8 

ον οϑ8, γυ 



ΑΡΡΕΑΙ, ΕῸΒ ΟΠΙΡΟΑΝΟΕ ΑΝῸ ΒΕῚΡ 

ϑδνθ ἐγ βοσναπὶ ψ8ο ἰγυβίοϊ ἢ ἰπ 66. 
ΤΒοιι δεῖ" τὰν ἀοά, ὅθε στγδοίοιιϑ ἴο της, Ἶ 
Ἐὸν υπῖο ἴδ66 ἀο 1 ς8}} 41} ἴῃ ἀδγν. 
ΤΜδΚε ρἷδὰ ἴῃ βουἱ] οὗ ἰῃγν βογνδηῖ, 
Ἐὸρν ἴο ἴθ  ἀο1 1" ὉΡ τὰν βουϊ, 
Έον που, Ο Ιογὰ, δγὶ σοοά δῃὰ ουφινιης, 
Απὰ δθουπαϊην ἴῃ ΤΔΘΓΟΥ ἴο 4} ο 68}} ὑροι 866. 
ὅσῖνε οἂγ, Ο Φοῃονδῆ, ἴο ΤΥ ὈΓΆΥΟΥ, 
Αμπὰ μοοὰ ἴο {πὸ νοΐοβ οὗ ἵὩΥ βυρρὶ!οδίϊοι. 

Ἴ ο4}1] ὕροη ἴπδ6 ἰῃ αἰβέγοβϑ, ἴοσ ἴθου δηϑιγογοβί τ6. Τροα 
ἼΠΕΓα ἰβ Ποη6 δαυδὶ ἰο ἰμθα διμοὴς ἴδε ροάϑ, ῬΝμθ ἐν 

Ῥζϑσωθ Ο Ιροτά, ἴπογα σα ἢο ψόοῦκΒ ἰκὸ ἐῃγ σου 8. 
9411 {πῸὸ πδὶϊοηβ τ ῃοτ μου Πδϑὶ τηϑδας ν}}] ΘΌΙΏ6, 
Απὰ ν}]}] θοὸν ἄοτα Ὀοΐοσο ἰμθο, Ο Ιοσγὰ, 
Απά Ὑ1}1} αἰονν ἢ γ ἤδπιο. 

ἸΟΒῸΣ ποι γί σγοδὶ δηα ἃ ἀοοὰσ οὗ ΟΠ ο.Β, 
ΤΒου δἰοῃο δγὶ ἀοά. 

ΤἾΘΘΟΙ το, Ο δοδονδῆ, ἰδ γ σὰν, 1οὶ 
ΤὨδὶ 1 ΔΥῪ πα ἴῃ τὰ ὴν ἔγυϊ δίοης; μα οϑ 
1κἰἴ τὴν μοασὶ γο͵οϊοθ" ἴῃ ἔδαγίης Τ᾿ ΠδπηΘ. ἐπῆν 

11 ν}}} (δὴ. ἰμθο, Ο 1ογάὰ," ἢ ΤΥ τ μο]6 ποατγῖ, ὥοη ,΄ 
ΑΠΑ 1 ν}}} ππᾶση!ν ἢν πηι ἴοόσγονου; ραν 

ἸΣΕῸΣ στγοδὶ 15 ἰῇ ον! κι Π655 ἰοναγαὰ τηο, 
Του μδϑὶ ἀοἰἑνογθα πηοῦ ουἱ οὗ {πε ἀερὶἢ5 οὗ ὅἢθο!. 

ΜΟ Οοά, ἴδε ἰπϑοϊοηὶ σῖϑα ὉΡ δϑϑὶηϑὶ τη, 
Απά {πὸ τοῦ οὗ νἱοϊοπὲ πιθῃ 866 Κ τὰν [Ἰἴο, 
ΤὮδο ἴπῈῪ Πᾶνα ποῖ βεὶ Ὀοΐογα ὑπο οΥ68. 
Ἰυὶ ἴῃου τὶ ἃ οὐ“ ρῥἱνίης δηὰ ρτδείοιιϑ, 
Γοηρ-ϑυβδογίης δηα δρουπαϊης ἱἢ ΤΏΘΓΟΥ δηά συ τῇ. 

ἼΘΤΏσ ἰονναγὰ 6 δπὰ Ὀ6 στδοίουβϑ ἴο ᾿Ώ6, 
Απά κῖνεο ἰῃγ βιγοησίὴ ἴἰο ἐπ γ βογνδηΐ, 
Βεἰΐνον ἴῃς βοῃ οὗ ὑῃν σηδὶ ἀ-ϑοσνδηῖ. 

ἸΤΝΟΥΚ ἴῃ ΤΥ ὈΘἢ 4} ἃ ἔδνογδαθ]ο βίη, ἢ 
Τμδῖ τὴν Πδῖίθγϑ Δ Ὺ 866 ὙΠ 5Πδηη6,5 
Τμδὶ ἴδοι ἀοβὶ δὰ δηὰ οουίογί το, Ο δεβονδῇ. 

υ862 Τταδηδίοιτίης ἰῃδ6 ποτὰβ ἑδοι αγέ πιν Οοα ἔτοτα ἰδ6 ττοοραΐης ᾿ῶ6, ἩΟΣΘ δον δῖῸ στοοί- 
τίσα !ν δὰ Γ Ἐαρογπυσυδ, ἴο ἐδῖ8 Ἰΐπθ, δ γο [86 δὸ ἀδσοδῃ θα Ὁν ἴδ τηθϑίσο. 

ΜΒ8. τοδὰ υελοναλ δὲ [26 δῃά οἵ ἰμίδ ᾿ἰδο. Τρ. Ηοῦ., τν Οοά. Το ναγίδ- 
ἘΙΟΩΒ 88 νγὰ]] 88 ἰ06 τηϑάϑυγο βυσκοδί (παι ὈοΐΒ δτὸ βϑοοομάδευ. 

χ86Α 1:6 ΗδΌ. ἐοχὶδ ργοδοηῦ (86 νασίδηῦ τοϑδϊησα ζογὰ διὰ «“εδοναλ. 
γ86᾽ Ἡδῦ., ἀαν ο7 αἰδίτεδε. 
186: ἘοΙ]ονίης 18 ΟΙκ. διὰ ὅυσ. 
683612 Οτηϊης [86 υπτηθίτί δὶ πὴν Οοά. 
0Β86ΘΙΣ Τ τ. τὶν δοωϊ. 
οϑ8:: ἨΣΡ., 
ἀ8617 Τὰϊ,, α δίρτι ΓὉΥ θυοα {. τ βἶνθ βοζῃθδ βίστι οὗ ἰδγ ἴανοσ ἰδὲ Ὑ]]1] ὀουνίθοθ Ων Θῃθγηΐθδ. 

λαηια. 4861 [ΐξ, απὸ ὑο Λιϊδὰ ἱλ 
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σεν ἴοξ 
ἄοῖῖνοσ- 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΒ ΕῸΒ ΥΙΝΘΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΒΤΟΒΑΤΙΟΝ 

8 162. Α Ῥ͵ΑΥΟΣ ἔοσς Ὠοϊϊνογαηοθ ἔγουι ἱπιροηἀΐϊηρ Ὠοδίδ, ΡΒ. 88 

Ῥβ. 88 'Ῥψο πονϑῃ, 1 ογν ἴον μοὶρ' ὮΥ ἀδν, 
ΙΓ ΟΥΥ δἱ πἰρὰϊ Ὀεΐοσγο ἴ866. 
2], οἴ ΤΥ ὈΓΆΥΟΥ δηΐοῦ ἰπΐο ΤΥ ῬγΟβθῆΟΘ; 
ΤΠ πο ἐδ1πηὸ 8 Γ ὑπο ΤΩ τγ Δ. ΠΠν;, 
ΒΕῸΓ ΓΩῪ 8011} 15 6116 σι ἔγοῦθ]ο, 
Αμπὰ τὰν [16 ἀγαννοῖῃ εἰσ ἴο 560]. 
4 δ) οουπίοα νι} ἔμοβα ψῃὸ σὸ ἄοψνῃ ἴο {μ6 στανε,ξ 
[81 {Π|κὸ ἃ πιδὴ γῆ. μα ἢο ΠοΙρ, 
ζαϑὶ ΟΥ̓ δηά διιοηρ ἴδε ἀοδά," 
1λῖκα [8.6 5αῖπ το |ἴἰ6 ἴῃ μ6 ζτᾶνο, 
ΝΒοῖΐι ἔδοιι γοιμοια θογαϑὶ ΠΟ ΤΠΟΓΘ, 
Ἐνοῃ ἔποθο το δῖὸ ουὐἱ ΟΥ̓́ ἔγοιῃ ἰἢν Πδπά. 
61η ἐπε ἰοννοβὶ ρἱὶ ἔθου μαϑὶ ρ᾽δοθα πιο, 
Ιη ἀδνὶς ρῥίαοοβ, ἰῃ ἀθοροϑὶ σἰοουι. 
ΤΤΉΥ τγαῖι γοϑίοι ἢ ΠΟΘΝΥ ὈΡΟῺ ΙΏ6, 
Αῃὰ 8411 ἐὰν Ὀγθδίεῖβ ἴβου μαϑὶ ὑσουρῃτ ὈΡΟῚ ΤΏ6. 
57 ῃου πεϑὶ ρυῖϊ τπιϊηο δοαυδίπἴδηοο ἴδ ἔγοπι ΠΊ6, 
ΤΒοιι μαϑὶ πιδάθ πλ6 δὴ δρουηϊηδίίϊοη ἴο ἔθη, 
[81 8διιῖϊ ὕὑρ 80 ἐμαὶ 1 οδῃποῖ οοτὰο ἔοσίῃ. 
Μ 1η6 ΟΥ68 8.6 ψψαβίθα Ὦν διοϊ οι; 
Ι 81} ὕροῦ {μθ6 ἀ41}γν, Ο Φοβονδῃ, 
Τὸ δες 1 βρτγεδά ἔοσίῃ Ὧν μδηάβ. 

10 7}}} του ψΟΥΚ ἃ πΐγαοϊς ἴογ με ἀθδα ὃ 
58.411 ἔῃ 8ῃ861465 ἀΙῖ86 8η4 Ργβϑ'86 {πο ὃ 

1Ωἢ}.4}} την ον! ἰπἀπο88 θὸ ἀθοϊαγεά ἴῃ ὑπ στανο ἢ 
Οὖν τὰν ἰδιϊ ἔν! πο55 πὶ {πὸ σι οὗ ἀδϑίγυοίοη ὃ 

1292}4}} ἰὴ γ ποπάρεβ ΡῈ Κποόονῃ ἴῃ ἴῃς ἀδικῦ 
Απά τὰν τἰβἰθουβη 655 πὶ ἴΠ 6 ἰαπὰ οὗ ἐογρεϊζυ 688 ἢ 

18 ἴο ἰῃεο, Ο 7Ζεβονβϑῇ, 1 ον ἴον μοῖρ, 
Απὰ ἴῃ ἐπα ΓΔΟΓΏΪΠΖ ΠῚ ΠΓΆΥΕΓ σοπιοὶῃ Ὀοΐοσα ἴπθα. 
ἘΎ γν, Ο δεμονδὴ, ἀοβὶ ἔθου το)θοὶ πιο ἢ 
ὝΝΩΥ ἀοβὶ ἴμου π'46 ἔγοσῃ τις ἴῃ ἔϑοο ὃ 

1 Α Π1οἰοα δηά γοϑαν ἴἰο ἀϊς ἔσοτα τὴν γουί, 

ἢ 162 Ὠοϊἐσϑοι μ88 σα μ εἶν ἀθδοτὶ θὰ (μ 15 85 [86 τα μας. μὸν οἵ 411} [86 ρἱαίετἶνο 588. [ὑ 885 η- 
ἰεἷοβ νἱτὰ 200, Ὀυὺ 186 Ῥγοῦίθγω 18 Ῥῃι νεῖοδαὶ, ποῖ τωογαὶ. ἱπηργίϑοηθα, δ, ἀθ89 ὃν τοπάβ, ὑῃὴ9 
Ῥοεῖ ἔδοϑϑ ἀδαια, Δα ΒΘ ἔγβῃιον Θομἕθαθοθ δῦ ἢθ ἰδ ΒΡΌΑΙ σα, ὉΥ 1:5 ἔδισοσβ. Ποδδ ἐδ δοσυρὺ 
ΘααΙδκ τὰ 6δὴ ἰδοΐ ἰὴθ δι ΠΟ ΟΘΡΡΕΝΙ οὗ ἀδικηιοδα βδίδνυϑα δἰβ βαπὰ. ΑΒ ἃ πδίΐοῃϑδι Ἀντηῃ ἰῦ 88 
ψοὶ! ἰιδὰ ἐὸ {0 ἀδβοῦῖῦδθ οὗ [826 οατὶν Μδοοβθθδῃ θγϑ. 

881 ἢ θυ πὶ Σ " ΟΙΒ δ᾽ σον τονϊδίης 186 ΗδΌ., ψ ἰοῦ το, Ο ελοναΐ ἰλο Οοά οἵ 
γῆν βαϊναίϊοη. 

ε88:ι Τὰν, ρὶ; ἴ, 6.. 1 δῖὰ ταβαγαϑὰ 88 ΤΑΟΒΟΔΙΥ 
5885 Ηοῦ. 18 ον ἀθηὶν οσοσσαρῦ; (89 . αἷνα Υς “περ, ΤΌΘ δῇῆονο ἴθ θαϑδοα οὔ ἃ σοῃ)θο- 

ζυσαὶ ἘΠΡΟΘΕΉΘΒ. ἰδὲ ἰδ ἰδ ΠΕΣΠΙΘΒΥ ΤΕ ἿΣ οοπίοχί. 
ἰς., ϑυτ., δῃὰ 1,8 Ν' ττρῃδἰαῖθβ ΗθΌ., ἑδοι δαδί αϑ[ιοϊδα πι6. 

88: Οὐ, ϑσωϑθησίης τὶ ύυδτω, ἤγοπι αϑ[ιϊοίνοτι. 
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ΘΕΙΙΝΕΈΒΑΝΟΕ ἙΕῊΟΜ ΓΜΡΕΝΌΙΝΟ ὉΕΑΤΗ 

[306 ἸῊΥ ἴουτοῦβ, ᾧ δὶ τὐγημοα ὈΔ. Κι" 
17}. ἤγεβ οὗ ὑῃν τνσϑὶῃ αν ζοῃθ ΟΥ̓ΘΓ Πγ6; 
ΤῊΣ ἴογγοῦβ πᾶνο ουὐΐ τὴ6 ΟΥ̓ οοτηρίοἰοϊν, 

1ΤΉΟΥ {ἰκὸ τναῖοσ ϑυγγουηα πιὸ 4}} ἀδν ἰοηφ; 
ΤΟΥ 41} θοβεῖ τὴς ἰοροῖμογ. 

18] νοῦ δηὰ ἰτίοπα πδαϑὶ μου ρυὶ ἴδ ἔγοτα πιο, 
Αμπὰ ἀδυίζη 685 δἰοῃθ 18 χηὶπο δοαμδιηΐδησο ἢ 

8 1608. Ῥτγαγοζ οὗ δι ΑΒ οϊοά ϑυρρ πὶ, ΡΒ. 1021-11, 2.2] 

Ῥβ. 102 ἸΗοδὺ τὴν ργϑυοσ, Ο δεμονδὴ, 
Αῃά ἰοὺ ΤΥ ΟΥΥ ἴον ΠοΙρ οομα ἴο ἴπ66. 
Ξ22ῆ146 ποῖ ἔγοτῃ τὴς ἴῃν ἕδος, 
Ιη ἴδε ἀδγν οὗ τὴν αἰϑἴγοβϑ πδϑίθη ἴο σηθ, 
ποῖα ὑπὶπθ δ} υηἴο Π16, 
Ιη ἴμὸ ἀδὺ ψ θη 1 68]], ΘΏΞΨΟΓ ΠΙ6. 

ΒΟΥ ΤΥ ἀδΥ8 νη 18} δα Ὺ [ἰκοὰ βιηοκο, 
Απὰ τὴν ΟΠ 68 8τὰ θυγηοά [πα ἃ Ὀγδπα. 
Μν Πιοδγὶ 15 βηνιΐθη [ἰκ6 ζγα55,0 
Εογ] ἰογροῖ ἴο δδὶ τὰν Ὀγοδα. 
δΒν γσϑϑβοῃ οὗ ἴδε βοιιπα οὗ ὩΥ τοδὶ, 
Μν Ὀομο ἀοὶἢ εἶοανα ἴἰο τὴν ἢ 658}. 

7 δ ᾿ἰκὸ 8, ροϊΐοδη οὗ ἔμ ψ]] ΘΓΏ 655; 
Ι δὴ Ὀδθοομῖο 88 8η οὖῖὶ οὗ ἰῃ6 τγαβίθβ; 
ἼἼ ναῖϊος, δπὰ 8πὶ Ὀδθοοόμιῖο {ἰκὰ 8, [δσοῃ,Ρ 
Α Ὀιγὰ δἰοπα ὕροῆ ἃ πουβοῖορ. 
δὴ. 6 ΘΠ ΘΠ2168 ΓΟΡΓΟΔΟΝ Π16 8]} ὑ{πῸ ἀδΥ; 
ΤΠο86 ΠΟ δῖὸ τηδα δρδϊ βία τη6 οἴγβα ὈΥ 1Ώ6. 

65, 1 οδὶ 85}|685 {πΠ|κὸ Ὀγοδί, 
Αῃὰ πχὶχ τὴν ἀσηκ πὶϊῃ πτθορί ηΐζ, 

ἸΟΒΘοδιδβο οὗ ἔμ1η6 ἱπάϊηδίίοη δηὰ ἐπν τσδίὶ, 

κ88: Οἷκς., 1,δἱ., δπὰ ὅντ. ἰρας Τν 16 ἐῆγοο Ηδρ. νογὰβ ἴῃ τηὶθ ἴθ Ὁ ἴγθο νοτῦβ. Εοϊ- 
Ἰονίῃς ἐπὶ βυφᾳσοδιίοι, Βτὶ 8 (Ρεδ., 11, 248) τοβάβ, 7 σπάωγε, 1 απι ὁγοιρλὲ ἰοισ, 1 απὶι ἰωτγτιοα δαοκ- 
μονα Ιῃ Δ. οαϑο ἴ680 55. ἃγὸ οὔὖῦ Ὀοϑὺ χυΐϊὰθ ἰπ Ἰη ογργοίδησ [86 οὐογινδ6 υπἰςθόνῃ 8] ΗΘὉ. 
ΨΟΙ 

ἜΝ "Ὁ ΒΏμΕΒ ἘΓΔΏΝΌΟΒΟΒ αἰΐοῦ ἰῃὴ6 ΔΏΒΙΟΩΥ οὗ 85 80 85 ἰο σοϑδά, ἰλοιε δαϑέ γτοπιουεὰ ἤγοπι πιὸ πιΐπδ 
αεοσμαΐνία 

8168 ̓  Το 8 Δρρτγορσίδίοϊν ἀδδογ θὰ ἴῃ 18 βυ ρογβογ ριίοῃ 88 α ὕγαψὲετν « λα αδϊοϊεα, ιολεπ Ἀ6 
ονετιυλεϊπιεά, απὰ Ῥουτγε οὐ λἰς οσοπιρίαϊπι δέοντα “ελουαλ. ΤῊ δοαυεὶ ἴο }} 15 Ἰουηὰ τη "17 ἴο ἡ ΒΙΟᾺ 

"πῃ θη βα θα 3 Ὀν δὴ οαϊΐοσ, ψδο, αυοϊϊηρ ἔγοσα ἢμ6 δος οἵ ΗβσΣθιίδῃ ἴῃ 18. 3819, βουφῃὶ ἴο νεϊὰ 
ἸΟΑΘΌΠΊΟΣ 1886 ὕνο Ρ88. ΤὨθ μἷοββ 18 α εὶς γερουύϊου οἵ μα ἐμβουσῃῦ οἵ 1., [6 λαιὰ δγοισὴέ ἀοιῦπ 

δίγεπιρίλ ἵπ ἰλθ τοαψ; ἂς μαϊλ δλοτίεπδα πὶ ἀανα. 8. Ἢ 5 αἰβο ἰηἰτοάυοοα ὃν, 1 βὰν, Ο πιν Οοα. 
ς 6 ἰοκίοδὶ οομηθοίίοῃ οὗ (δὶ8 ἰαϑὶ δβίδῃσα ἰβ οἷοδθ, ἴογ ἰῦ βισροϑίθ Φθῃοναδ 8 ὑόνγοῦ ἴο ἀεἰΐνοσ. 
Οεὶ {818 ὑ8. Δρρῇϑδαζθ ἰο ὕδνθ νοϊοϑὰ ἐδ ὑβ8] πιϊδὺ᾿ Β ὑϑύβοῃδαὶ δχρογίθῃοθ, δἰ ἵδουσ ἰδ νγ88 
ΤΌ ΔΩν ν}} αὐ ἴο ΘΙρτοδθ {δπ6 ἰθοϊϊησπ οὐ ἰῃ6 9ὁγ͵78δ ἀυτγίηρς (6 ταῦ ρεατὺ οὗ ἰὴ Ῥογβιδῃ οὐ ἴ86 

-« 1022 μεειοὰα ᾿.88 ΟἿΪγ ἐο πιθ, Ὀυΐ Ἐ86 ἱτηρ θα νϑγ 885, ὑμγου ἢ 8 βοσγὶ 08] ϑστοσ, ὕθϑῃ ἰγϑηβίοεγγοα 
ἴο δ οηά οὗ ἴῃ νΒ., Βθτο ἰΐ ἰ8 δυρεγῆυουβ. 

51025 Βὸ ΟΚ., [μεξ,, δῃὰ Τάτᾳ. ΗΘΌ,., ἐπ. 
ο102ε ἩοΌ. δή, ἀδδίγονίης δθ τηθίζο, απὰ ιοἱδλεγοά. 
Ρ1Ο21) 8ὅο βϑγυυ. Ηδθρ. 888 ἰοϑδὲ [89 β:8ὶ] ψοτὰ. 
4«1028 Οἱ υὐδσ ρῬίεγοδ. 
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ΤΏΘ 
δι1- 
τυᾶθ οὗ 
Θχρθο- 
ἕδῃον 

ΡΕΤΙΤΙΟΝΘ ΕῸΒ ΥἹΝΌΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΘΤΟΒΑΤΙΟΝ. 

Εὸγ ἰδμου μαϑὲ ἴδ οῃ πιὸ ὉΡ, δηἋ οδϑὲ "26 διΎΨΑΥ. 
Ἐν ἀδγ8 τὰ Κα ἃ βῃδάον βἰγοϊοποα ουἱ,ῖ 
Απά {πκὰ ἴδε ζγα88 1 συ ὶῖ ποὺ. 

ἼΠΆΚΟ τὴ6 ποῖ ΔΥΤΔΥ ἴῃ ὑπὸ ταϊάβὲ οὗ ἢν ἀδνβ; 
ΤῊΝ γϑδῦβ 816 ᾿ῃσουρδουϊὶ 41} σοηογαιϊ 8. 
0. οἷά ἀϊα8ὲ ἰδοιι ἰὰν ἔμε ἰουμπάδιϊοη οὗ ἔδε φασί, 
Αμὰα ἴπὸ Ὠϑδνθῃϑ δγὸ ἴΠ6 σοῦ οὗ ἐπ ν μδηἋ8. 

ΞΤΉΘΥ νψ}}} ρου 8ἢ, Ὀυϊ ἰδοὺ τ] ἐπάυτε; 
ΑΙ] οὗ ἔπϑτι νι} στοδγ ουὖἱ {3 ἃ ψαγπιθηϊ, 
Α5 ἃ νοβίυγο σὴ που σὔδηρο ἤθη, δα ὑπ 6 } ψ}} μ6 ομβδηροά; 

ΤΒὶ ἴῃου, Φεμονδῆῃ," αὶ ἴ6 88π|6, 
ΤῊΝ γεϑδῦβ αν 0 οπάὰ. 

8164. Απ Ἐχροοίδηϊΐ Ῥγαγοσ ἴοσς Ὠϊνὶπο Ησοΐρ, Ρβ. 123 

ῬΒ. 1328 11 {Ὁ ὉΡ τοΐϊπο ουο8 ἴο ἴδε ψο δγί οηϊηγοποά ἴῃ ἰμ6 Ὠθανθῃβ. 
ΞΒΘ οἷα, 85 ἴῃ6 ουβϑ οὗ βοσνδηΐβ ἰοοῖς ἴο {ποῦ πλδϑὶογ᾿ 5 Ββαπά, 
Α58 ἴῃς ογϑ8 οὗ ἃ τηδί ἃ ἰοοῖὶς ἴο ὑπὸ Ββαπά οὗ ὮδῚ πιϊβίγοβϑ, 
80 δΓῈ ΟἿἦγ ουθ8 ἴο δοβονβδῇ, οὖγ αοά, υπὶ]] Πα ἰ8 στδοίοιιβ ἴο υ8. 
8. στδοίουβ ἴο υ8, Ο δοβονδῃ, Ὀ6 στγδοίουβϑ ἴο υ8, ἴοῦ νὰ δι Β|]1ο ὦ τι οου- 

ἰοτρὶ. 

φυγ βου ἢ 18. Θχοθοα συν 8165 τ ἰδς οοπίοιαρὶ οἵ ἰῃδ ρτγουά. 

Υ 

ῬΕΑΥΕΕΒ ΕῸΒ ΖΕΒΟΨΑΗ᾿ 5 ἘΟΒΟΙΝΕΝΕΞΘ ΑΝῸ ἙΑΨΝΟΒ 

Ῥεβ. 88, δ1, 8ὅ, 89, 90 

8165. ΟΥΥ ἴο 7 ὁδονδῇ ἔοσς ἢ οἰΐνογαηοθ ἔσοπι Ὠΐ56 886 διά Ὠίΐβργαοο, Ρβ. 38 

Ῥᾳ. 838 10 Ζεβονδῇ, γεῦυκα πὸ ποῖ ἴῃ ἰἢν τταίὶὶ, 
Νεῖῖδον ομδϑίθῃ τὴς ἴῃ ἰδγ μοὶ δηβοτῦ; 
ΞἘογ τὰϊ]η6 ΔΓγονβ να Ρἱογοθα πι6 ΠΟΠιΘ, 
Απα τῃν Βδπα γοβϑίθι ἢ μοαν}ν ὉΡΟῚ πη6." 
ἼΘΙ 15 ΩῸ ΒΟΌΠΠ655 ἴῃ ΤΥ β65ἢ Ὀδοδιιβα οὗ ἰῃπῖηο ἱπαϊηιδίίοη, 
ΤΒογα 18 ἢῸ Ποδ τ 'ῃ ΤΥ ὈΟΠ658 Ὀδοδιι8Ὲ οὗ ΤΥ 51η5.Ὁ 
ΦΕογν τη ἰπἰαυ 65 ἤδνα τηοιιπἰθα ΟΥ̓ΘΓ ΤΥ ΠοΔ4, 
Μν Ὀυζάσηῃ 8 ἴοο ΠΟΒΑΥΥ ἴοσ πη6 ἴο θ6ϑγ. 

ΕἼΟΖ1 7, 6.. 88 ἃ βυτωῦροὶ οὗ 1:6 ἀδοϊηὶ δὲ ἅδν. 
6102] Βυρχ ̓ Ἰγίῃσ 1δ6 ᾽ελοναλ ἀδταδπάσοα ΌΝν 1ῃ9 ῬδΙγδ] οἰ ΐβτη. 
δ 164 Τοῖς ἜΘ Ῥ. βονοθ δον σοΙηθδ ἴσοτα ἐδθ ἐμὴ ε ἀρδς Ραδγί οἵ 89 Οἷς. οὐ ἐδ οατῖϊοσ ἄδνα οὐ 86 

ἴῃ 4 δῖ ὈΓΟΌΔΌΪΥ (86 δροβίδίβ ΕἰβῊ ὑγίθβϑίϑ δηὰ ὑμοὶγ ϑυρρογίβσβ. 
4123: ᾿τὰ κα νὰ ἀῷ μμΑμεπερ ἐς Ῥτοῦδθῖὶν ὑπᾶϑὺ ἴ)6 Σηθυσδηοο οὗ ἐἢθ ῃοχὺ ἰΐἴηθ. 
5 1284 Α βογῖδβ Β85 διρδῃηαϑα ἐμ ᾿η6 Ὁ δαάϊης ιοἱἐλ (δ δοοτη ο7 ἰλο86 υἱἱλουέ εα 
8166 ΤῊ [85 8}} ὑπο στηδγὶςβ οὗ δὴ ἰμαϊνί δ] Ὧϑ. 15 τὐθα αν ἀρ ϑαιρονν Το ἱβουδὲ ἴο ΣΩΔΩΥ͂ 

οἵ [86 οἴδον Ρδδ. [μὴ ϑοσῃθ ἴγοσα 8 δα ϊοῦ ρατὶ οἵ ἴμ 6 Ῥογβίδῃ ροτὶ 
"δ: Ῥοδὶδὶν 1.6 ἰοχὲ βῃου!α Ὀ6 μδνδ τεὶ ΒΟ 88 ἴο Τοδα, ἐλυ λαπὰ ἰδ ἦδατν ὡροῖ πιο. 

Β8ο Οἱκ., βυσ., δηὰ ϑγση. 
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ΡΒΑΥΕΒ ΕῸΒ ὈΕΙΙΓΝΕΒΑΝΟΕ ΕΒΟΜ ὈΙΡΕΑΒΕ 

δ΄ν πουῃἀ8 βἰϊηἸϊς δηὰ ἔσδβιογ; Τρ 
Βεοδιβε οὗ τὴν ἴοο 9655, Ἷ δπὶ Ὀθηΐϊ ἀονῃ; «ΠἼϊο. 
Υδδ, 1 δὰ στοδὶὶν θοννοὰ ἄονπ, ου 
Ι[ξο δρουΐ ἰπ τηουγηῖης 8}} {πὸ ἀδν ἰοηζ. 
ΤΕΟΣ τὴν ἰοἱπ8 ἃγὸ β]]|6 ἃ τι ἃ Ἰοαι ἤβοιλθ ἀ1586886, 
Απά ἴπόγὰ 18 ἢῸ βου Π 688 ἰῃ ΤΥ ΠαΒβἢ, 
8] δὰ Ὀδηυ μα οα δηα σγοδιν σγυβῃρά, 
Ι[στον] 885 ἃ ᾿Ἰοη  σγον οί. 
0 ογ΄, 411} Ὧν ἀδβῖγε 15 θεΐοσγο ἴῃ θο, 
Απὰ τὰν βισΐης 15 ποὶ Πἰαὰ ἔσοσα ἰδ θ6. 

ἸΟῪ Προαγὶ ραϊριϊαϊοϊ, τὰν βἰσοησὶῃ δ] οἰ ἢ σας; Ὁ ϊ6- 
ΤὮο ᾿Ιχῃϊ οὗ πλῖηθ οΥα 8 8180 βοῃθ ἔγοιη [η6. Ἡμθ τῇ 
ἩΜγ Ἰονοῖβ δπ4 τὴν [γε η 5 βίδηα δἱοοῖ, δύβοτ 
Εν θη ΤΩΥ πο ρῃ οΟΥΒ βἰδηα δἷδὺ οἵ," 

ἸΣΑπὰ 186. ΨῈΟ 56εἰ τὴν [1π δ Ὺ ΒΠΔΓΕΒ ἴοΓ [η6, ἀὐρτω 
ΤΉΟΥ ψῆο 866]κ τὰν Ὠυγῖ, ΞΡΟΔΚ οὗ συ ϊη, ὑπαῦρηθῦ 
Αμα {ποὺ υἱΐοῦ ἀφοοριίι!} ἐπίηρα 411} 6 ἀδγ Ιου. 

1Βι} 1 81 85 ἃ ἀδδΐ δὴ ψῆο ποδγοὶἢ ποὶ, 
Απά 88 ἃ ἀυτα τηδῃ ΏΟ οροποὶὰ ποῖ ἢ του.“ 

Ἰ5ΕῸΓ ἴῃ πος, Ο δεβονδῇ, ἀο 1 Βορε; Ζ68ο- 
ΤΒου ψ}}ϊ δηϑινοσ," Ο τὰν Οοά, ἘΩ͂Ν 

161, δϑὲ} ΤΠ 6 ΘΏΘΙΏ1658 ΓΘ]ΟΪΟΘ ΟΥ̓ΘΣ 126. 
ὝΘη τὰν ἰοοΐ 5} ΡΡαῖι, ὑπον ἀο στοαὶ {πη ρ8 αραὶπϑὶ το; 

ἹΤΕῸΣ 1 ̓ παἀοθρα δι τοϑαν ἴἰο διδὶϊ, 
ΑἸ ἃ ΓῺΥ̓ ΒΟΓΓΟῪ 18 σοῃ ἐμ } ]ν Ὀεΐογο τηρ.} 

ἸΕῸΓ ἴΠ086 ῃο παῖδ το ψὶϊμουῖὶ οϑιι86 αγα βίγοης; 
Αμὰ ἴμοβα ψῆο μδῖδ πὸ ψγοηίυ ν ΔΓῈ ΤΔΉΥ. 

Ξ0ΤΊΉΟΥ το τοηάογ ον] ἔοσ ροοά δΓὸ τοΐπο δα ιν ΓϑΆΓΙ68, 
Βοοδιιϑο 1 [οἰϊονν ἐμαὶ νοὶ 18 κοοά. ἢ 

1: ΕΌΓΒΒΚΟ τὴς ποῖ, Ο Φεβονβῇ, 
Ο πιν 6οά, Ρ6 ποὶ ἔδγ ἔγοτῃ τη6, 

ΒΜ ΔΚο Παϑῖα ἴο ΠΒοΙρ πηϑ, Ο τὴν βαϊναϊίοῃ. 

9388 ΑἸ ΡΟΝ τονϊδίης (6 ἩδΌ. ἱοχὶ. 
ἀ38:19 80 ἐμο, Οἷς. δηοὰ [9 ἀοτηδηάβ οἵ [86 ὁ0 
9381: Ηοοοπείσγυοϊίησ (86 οοττυρὶ ΗΘΌ. ὩΣ Ὧδε μαι πὰ οὗ (80 Οἷκ. διὰ ἰδ οοπίοχί. 
{3812 Ῥοδβῖὶν ὑμἰ8 116 18 Ββοοπάδσγυ. 
ε33812 Α Βογῖδ0 δ88 δα ἰἀδὰ 8 τοροιίοιδ οουρἰοῦ: 

Απὰ 1 απι αὁ α πιαπ υοἦο ἀοίς, ποί ἦδαγ, 
Απαὰ ἰλετα ἐδ πὸ τοργοοί ἐπ λὶδ πιοιμλ. 

35:16 Α βογὶδο 85 δα ἀδα, ἴῃ {π6 ΗδΌ., Γοτνά. 
ἴον Βο ΟΚ. δπὰ (δθ ἀθυωβῃάβ οἵ ἐμ δοηϊοχί. ΤὨγουμἢ ἃ βοῦῖραὶ οοστυρίίοι ἰδ0 Η6Ὁ. τοδί, 

7ον] εὰ 
ἐπϑιν ΤῊ Το] νης [ἰ υταῖοαὶ ποῖθ μδ8 Ὀθθῃ βα ἀϑᾶ, δι μου ἴὺ ἰδ ποὺ ἴω Βδττοοῖν τῖτὰ (89 

οοῃίοχῖ, 70᾽ ἷ πιαλα ἀποιυν τιν ὐὐβκο ἢ ] ἀπι δοΥτν ᾿δᾷ ΓΩ 
κ 3.89 Ῥοδαὶὶν ὑμὶδ ᾿ἰΐηθ ἰ8 δοῖτυρε: Οογίδιη α ΑΕΡν Δὶς Βᾶνθ 8 ν ᾶοὶν αἰ ογθη τοϑαϊης. 
1383 Τὸ Ηοῦ. δὰ 
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ΣΩΟΓΤΑΙ 
6]. 8.5» 

ῬΒΑΥΕΕΒ ΕῸΒ ΦΕΒΟΥΔΗ᾿ ΒΒ ΕΟΒΟΙΨΕΝΕΘΩ͂Ξ 

8166. Ῥίοδ ἔος σοσῃρίοἴο Εογχζίνθῃθββ δηά Ἐοβίογαϊοη ἴο Ὠἱνίπο Εδνοσ, ΡΒ. 51 

ΡΒ. δ1 ἸΗϊανε ποσοῦ ὕῥροὴ 6,0 δεμοόνδῃ," δοοογάϊηρ ἴο ὑπ γ ον ΚΠ 685, 
Ασςοογαϊης ἰο ἴδ6 τὐυϊδἴτυὰς6 οὗ ἱμῃν ἰθηάθσ τηογοῖθβ οἷο ουΐ τὶν 

ΥΔΗΒΩΓΟΒΒΊΟΠ5:" 
ΞΥΥ ΑΒ τὴα ἐβογοι συ ἔσομαι της ἱπιαυϊν, 
Αμπὰ ἔτομι τὴν βἰη ἀο ἴδου οἰδδηϑα π16. 

Εν 1 τα γβο ἢ δοκηπον θαροο ΤῊ ᾿ΓΒΗΒΩΤΟΒΒΙΟΏ8, 
Αμπὰά τὰν 581} 18 οοῃἐ δ} } ν ᾿οέογο τη6. 
{1 οοπἔρ58), “Αχαϊπϑὶ [66 δοῃβ αν 1 βἰπηθά,Ρ» 
Απῃά ἄοπο νδὶ 15 ον] ἰπ ἴῃ δἰ; 
Τρδὶ ἰδοὺ τϑυνοϑὲ Ὀ6 δι 66 α ἴῃ ὑἰὴΥ βοηΐθησο, 
ΤΗδὶ ἰμου τηδγοβὶ Ὀ6 νιϊδουῖ ἔδυ! ἴῃ τὰν 7υάριμοηὶ.᾽ 
ΒΘ ΟΪὰ 1 ψτὰ8 Ὀγουρμὶ ἰογί" Ἰὴ ᾿πιαυϊν, 
Αμπά ἴῃ 8ὶπ ἀϊὰ τὴν πιοῖμοῦ σομποοῖνα Π6. 

ΒΘ Πο]ὰ ἱμπου ἀοϑτοϑὶ γαῖ ἰπ τΠ6 ἱμτναγα ραγὶβ," 
Αμά ἴῃ ἴδε μιάάδη ραγὶ ἴβου σψουϊάϑὲ πλακο της Κποῖν ἡ ]Β6 Ομ. 
ΤΡΟΣΗΥ το τι ἢ Ὠγβϑορ" ὑπαὶ 1 πᾶν Ὀα εἴοδη, 
ΝΑ 5} τὰς ὑπαὶ τὺ ΡῈ ψαϊζοσ [Π8η Βηον. 
δϑϑεϑέγπ τὴ ἢ 10. 8ηα ρ΄ 688, 

8166 ΤΟ ἐἰ{|6, Ἶ απο Τοῦ, τρις Ναίλαη ἰλ6 ὍΡΙΑ οαπῖδ ἰο λἴπι αἰαν ἣς λαὰ σοπε ἵπ 
ο Βαίλολοδα, ᾿Δ8 οοῃηβττιηθα ἰῃ ἰῃ6 ταϊηἀ5 Οἱ τλϑὴν γοθάο δνϊαΐὶο δυ  Βογδἢ οἵ (6 Ρ6. ποτα 
ἐδ Π16|6, οννονοσ, ἰὴ [1 βδιι. οὐ ἴδο ρ8. ἰΐϑοϊ ἰο διιρροτὺ (Βὶδ ΘραἸθοίατϑ οὗ ἃ ἰδίου οαἰῖϊοσ. 10 δνὶα 5 

πἴδηοο ᾿8α ἐπεὰν τοίουπα 885 δαὶ οἱ [86 ᾿86] πιῖδί, [βγϑ6}᾽ 8 Εἰπίογσν νψου]ὰ βανθ Ὀθδὴ νϑῦν 
οσθί. ΤΏΘ Ρδ. 6 οἴδοῦ δδηά, γϑργοβϑθηίδ ποῖ 186 ογυάθ πηΐηκθ Ὀυὺῦ 106 τηδίυτγὶν οὗ 

τρμὶιΣ τοὶ αίοῃ. Ἴδο ε ἰάθα8 οἵ ΒοΙᾺ Ἷ δηά 1 [κ6. ῬΡογνδάδ ς. ΟἹ. Ἂ. ρ., 3.8. 1 ))ηὰ [κ. 1:8, νϑ. 4 
δῃηὰ [84. 5913, να. " δηὰ 8. δ18. 11. νϑ. 13 δὰ 18. 6310,11. ν85. 12.156 βηὰ 15. 4917, 1.8, Το ἰδηρυδβα δπὰ 
186 ἐδθοῖοαν δῖθ ἰμοδθ οἱ 186 ταϊάἀαϊθ οὗ ἐδθ Ῥογβίδῃ ᾿ροτίοά. 15 ἄθθρ 8686 οὗ βἰῃ ἰδ ἐοχῥα οὐδω 
οὗ [868 οχὶ!ο δηὰ ροδβί.οχί!ὶο ᾿ἰλογαΐυσο. [10 88 χηυσοἢ 1 σοσησήοῦ ΨΠῸ ΝΟΒογ δ 8 ὈΓΆΥΘΡ 'ὰ Νοἢ. 1 
ὙΜΏΘΙΒΟΣ, 85 ΒΘΘΙῺΔ ὈΓΟΌΔΌΪΟ, 18. 19 γρργοδοηῖ ἃ ἰδοῦ δρροηάϊχ ογ οὶ, ἴμ6 ογίρί παὶ '8 δηϊθάδίθϑ 
44δ 5.ο., ιοῃ ἰδθ νν 8118 οἱ γετικιετα 6Γ6 σου. Α ἀδίο Ὀοΐνϑοι 8600 δα 445 Β.Ο. Ων δα 5ῆοϑ 
186 ἐγαρ οδεϊουσ οοῃίαϊηοϑα ἴῃ ἐδ 

5 δ1]1 Ἡοπίογίης ἰδθ ο “ελοναῖ, πϊο 865 ὈΘΘΩ οδδηροὰ ἴἰο Σίολίηι ἰγουσδουὶ 1} 
κτουρ ἰπ νι ἢϊοῦ [815 Ρ8. ἱ8 ᾿ωκὰν 

8511 (Ἰκ., πιν ἱγαπδρτεδεῖοι. 189 ΗθΌ. τνοτὰ τοΐοσβ ἴο ἀο θοσαὶθ βίη 9. 
ο515 7 ΗΘΌ. νοῦ ἀδϑογίροδ αὶ οοῃεἰπυθὰ δίδίθ οὗ ἔθοϊίηκ. 
ν»δ1. ΤΏΘ ΠΥ ΤΩ ἘΠ οἵ {μὲ νϑ. θχργϑθδβοβ υϑὺ [8:6 ορροαίϊθ οὗ πνιβαὺ ἐδθ ᾿πιϊϑὶ 

ἴ.1}} οουίοπβίοσ οὗ 18 δ} ψ85 ἰῃ οΥγοῦ ὑμδὺ Ζομῃονδὰ σηϊκῃῦ )υδὼ- 

ἮΝ μαι ίοβαὶ 186 τοίογθηοοϑ ονϊἀθηίὶν 18 ἴο (86 βἰηΐαϊ οτἰκὶη οὗ ἰδ πδίλου 85 αὐ νεανίαν ἴοτ ΘΧΘΙΏρΪο, 
1 Εξο 

ε816 ΤΗΐδ ᾿ΐμθ ἰδ ονθγίι}} δὰ [86 τωθδηΐηρ οὗ {86 ῬὮγαθο ὑγϑηβδι θά, ἐπὶ ἐδλδ ἱπιοατα Ῥατίξ, ἷἰθ 
ἀουδίίυα!. ῬοδδίὈν ὑδθ ννογτὰ νοι ἰοἰ!οννΒ 18 αἱ ἃ βογῖθδὶ ἰῃαγργοϊδι θη οὗ {8 Ῥτοοθάϊηρ. ΤῈΘ 
ουττοιὶ ἰγδηδδίλοη, Ὠονγονογ, νγὨϊ ἢ 888 θη (ο]] ονγθα, ἰβ δαυρρογίοα Ὀν ὑπμ6 Ταγρυπιθ δηὰ 181: Κοορ- 
ἧπᾳ πιϊὰ ᾽)6 Βρίτιταδ] οοηϊοηΐ οὗ ἴμ6 8. Εὐπιοῃαίησ ιὧο ἰοχί, Βτίχεϑ ἱγταηβιδῦθα ἰλϊ9: 

Βελοϊὰ ἵπ ]αὐἢι ιϊτι68ι ἰλοι ἀοεί ἀοἰϊολί, 
Το σοηάδποε οὁ7 ιοΐϊδάοπι λοι, πιακοεὲὶ πιὸ ἔποιο. 

(Ῥεε., 11, 3). Τυδχ γον δοδ τοτο σϑα οδν δηὰ ἐγ ϑδίθβ ὑῃ6 νδ.: 

Βελοϊά, ἰλου, ἰουφεὶ ἰγιμὰ πιοτὸ ἰλαπ σοπιξαϊηκεη, 
Απὰ ἐπδίγιοίοδί της τοραταὶπο κλιάάεη ιοϊδάοπι. 

461] Η Ἅ88 υϑεὰ ἴῃ [ἢ6 σΟΓΘΙΊΟΏΪΆ] οἰδδηβίῃρ οἵ 8 ἰοροσ, βοοογάϊηρς ἴο δο ἴτε οὗ ἴον. 
144. 8. “9, δηὰ ἰὴ οἰθβῃδίηρ οὔθ ο Β8α σοτηθ ἰῇ οοηίϑοῦ 18 ὕπ6 ἀοδὰ, Νυ. 198. 

«513 50 ὅν τ. 8η6 οοττοοιης ΟἿΘ ἰοίίοῦ ἰῃ ἰὴ6 ΗΠοΌ. ΤὨο ουττουΐ παν ς 1οἱ πιὸ ἦφασ, ἰδ 
Ὡοὺ δυρροτγῖδα ΌΥν ἴδ οοπίοχί. 
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ῬΙΕΑ ἘῸΒ ΒΕΒΘΤΟΒΑΤΙΟΝ ΤῸ ΙΝΙΝΕ ἙΑΥΟῸΒ 

οἰ ἴἰῃ6 θομοϑ ψθϊςοὶ ἴμοὺ μαϑὲ Ὀγοκθ σο]οϊοα; 
ῊΗ:ας τὰν ἴβοο ἔγοχῃ ΓΩΥ̓ 51}8,Ὁ 
Απά ὈΪοϊ ουὲ 41] πιΐπο π᾿ αι} 168. 

Ἰοσγοδῖο ἴοσ τὸ 8 οἰϑθδηὴ μοαγί, Ο δοβονβῃ, 
ΑΠα γομον 8 βἰεδαζδϑὶ" βριγιῖ τ ἢ 116. 

τπΟαβὶ της ποῖ ΔὙΔΥ ἔγοια ΠΥ ῬΓΘΘΘΠΟΘ, 
Απά ἰδκο ποῖ ὑπγ ΒΟΙ͂Υ 8ρ τσ ἔγουῃ πλ6. 

ἸΣ})δϑἴοσγο ἴο πηὸ 86 0Υ οὗ τὰν βαϊ ναϊίοῃ, 
Τιδὶ 4 ψ}]ΠὩρ ϑρ γῖῖ ΤΏΔΥῪ ἜΥΟΣ ὉΡΠΟΪα τη6. 

ἹΦΤΉΘΩ 1 νν}}} θοῦ ἐγαηϑγ βϑοῦβ ἴΠΥ ΔΥ8, 
ΤῊδὶ 5 ΠΠΘΓΒ ΠΊΔΥῪ ἴση υηΐο ἰμ66. 
᾿νοῦ πὸ ἔσο Ὀοοά-συ 1 π688,70 Ο Φοβονδῃ,"; 
οἴ τν Ἰοηρσὰὺδ 81η0 δἱουά οὗ ἰδ ν γι ὐθουβη658. 

10 1.ογὰ, ορϑὴ ἴῃου ΤΩ [108, 
Τρδῖ Υ τουτὶ Δ Ὺ ἀδοίασε [ΠΥ Ῥγδῖβθ. 

6 ῈοΣ ἔδου οἰ ϊοϑὲ ποῖ ἰῃ 88οῦςο, 
Αμὰ βδουϊὰ 1 ρσῖνοῦ ἃ στ οΐο Ὀυτγηϊ-οδογίης, ἰδοὺ πουϊαάβὶ ποῖ δο- 

οσορὶ ἴἰ. 
17 ΤῊ ὁ 5δογι ῆοοϑ οὗ οὐ δῖα ἃ Ὀγοΐκοῃ βρὶγὶϊ; 
Α σγυβῃοάν Πραγὶ, Ο δοιονδα, ἰδοὺ νῖ ποῖ ἀ68ρ,86. 

15)0 σοοά ἰπ ἰῃν ψοοά ρἴεδβιυγε ἴἰο Ζίοη; 
Μαγεβὶ ἔθου του} ] ἃ ἴἢ6 νυν 8}}8 οὗ Ζογυβδ οσὰ: 

ἸΤΉρη ἰδοὺ νυ ὴἱὶ ἀοἸ σῃϊ ἰπ Ροδοθ- οἴου 58 δπα σι ῃοΐς Ὀυγηϊ-οἴἴοσηρ5," 
ΤΏδη 51}18}} ὑἐμον οὔὔοσ θυ ΠΟ οἶζα ἀροη ἰπῖης αἰ δγ. 

8 167. οπονδἢ ΒΒ Οτγδαοΐουβ Οδσγο ἔοσς Ηΐβ Ῥεορίθ, ΡΒ. 8ὅ 

Ῥ5. 85 ἸΖοβονδῇ, ἴπουὺ ναϑὶ ἔδνογαθὶο ἴἰο ἐμὰν ἰδπά, 
ΤὨου Ὀτγουρῇιοϑὶ θδοῖς ἴῃς σαρυϊνιν οὗ ὁ Φ6οο. 
Του ἐογχίνοβὲ {6 ᾿πϊαυϊν οὗ [ΠΥ ΡΘΟΡΪα, 

Υ 519 7. 6., ονετ οοἷς πὰ ρδγάοῃ. 
ν 5119 Οἱ, ̓ ἴου [88 οτἰκὶῃ οὗ 118 ἔχυτο, κοῖς. 111, 36", 
χ 51} Ογθ οἵ [ἢ δεῖν Ο.Τ. οχδιιρίοθα οἱ [6 ᾽.50 οἵ (6 ἴΟΓΩΣ ΒΟΙΥ ϑρι πεν ἐγὶυ, ΥΑΡΣ 6., [6 δε ΑΡΙΠΙ οἱ αοὰ, 

Ἐ5 ΠΟΥ που ΓΙ. 14. δ: ἘῸΝ θπραπι ἀλαθονςΕ Ῥάβδαροθ ἰῃ Ἦ 
1. 6., τὸ 

451: Ηδ6Ό., Οοά. ΤῊΙΕ 8 [ΟἹ] ονγοὰ ὃν 8 βοσῖ 8] δα ϊτίου, σα ο7 πῖν βαϊναίζοπ, ἃ ῬΆγαδο πο Ὦ 
18 οἰοασὶν ουἵ οὗ ΟἿΥ τ [ἢ τηοίτγὶ οὔ εἰσι οὗ [89 ρ δ. 

1511. Τταπδροδίησ ἰηἷα ἰαϑὺ οἰδυδα ἴο ἴδ6 ἰαδῇ ᾿ὲπθ 88 18 ἀοσαδβη θὰ ὮὉν ἴδ σῃϑίσί δὶ σἰσυοΐυτθ 
οἵ μων νβ. δηὰ Όν ἴδΠ6 σοηΐϊοχί. 

5117 Α βογὶθα 88 σορϑα θα ἃ βυὴ0 οὗ 186 τοτα οΥδλοὰ οΥ ὅγοζεη, Ὀυΐ 86 τηοῖσϊοδὶ 
βιίσυσίΐουτο οὗ [Π6 νβ. ἄγει βγῤλθια ΤΟνΘ6818 ἐϊθ δοοοπάβδβσυ ομαγδοῖθ 

9811 ΤὨΪδ ᾿ἰθ 885 ονυϊάδ ον Ὀθθὴ οχρδηαρα Ὁγ 8 ἰκίας βοτὶθθ. ἴῃ ἰΐ8 ργοδοηῦ ΗϑΌ. ἔογγω ἰΐ 
ΤΟΔΩ͂Ν, ἔλεη ἰλου ελαϊξ δα »ίδαϑοα υυἱλ ἰλα δαογψοδε ο τὶρλίδουεηεει, διιγτ-οἤεγίπρ, απὰ υδλοῖε-δυγηὶ 
οὔεγίπσ.. ῬΟΒΘΙΌΪΥ διγπίεοβεγὶπρ απὰ οὐλοῖϊε-διιγηῖ οδιπίῃ ἰὰ 8 ἐβ βδοοοιάβδιν. Υεβ. ἰήῳ Ὁ οοπίγϑδαϊοι ἐδ 
ουκὰῦ ἰῃ "Ὁ κρ να ΒΙΘ ἰὴ 8] Ῥεοσ δῖ εν 8 Μϑδοοβθοδϑῃ δὰ 

167 Ὑμὸ ροεῖ ψδο στοῖβ ἐμὶβ θχαυΐβὶ 8 ἣν ἰοοκοὰ Βδοὶς ὉΡΟΩ ἐμ τοδίοσδίΐοη ἔγοση οσχὶϊα 88 
δηοίθηϊ Εἰδύογν. ὙῈΘ τϑΐυτῃ οἱ ργοθροτιν ἴῃ ἴλ6 ἀβυβ οὗ Νϑμϑχηΐδῃ 88 ὑπὸ ονυϊάθῃοθ οὗ [86 ἴογ- 
τ βόε βόας οἵ [6τ86}᾽8 βίηβ, 3. 3, δῖ οἰουὰδ δρϑίῃ ἰοῦσα οὐ ἴδ Βογίβοῃ, 4. δἍ, ΤὮδ80 θυσχεδὶ (86 
οἱ ἐὐθιπα γῸ γε. οὗ ὴ6 Ῥογβίδῃ οσ οἶϑα ὑπο αἷς. ρογιοά. 

Οε γεβίογϑα ἐδδ τῬγοδβρεγιέν ο΄. 

δ 
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686 οὗ 
ΤΩΒη 8 
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ΡΒΑΥΕΕΒ ΕῸΒ ΖΦΕΗΟΨΑΗ᾿ 5 ΕΟΒΟΙΨΝΕΝΕΘΘ 

ΑΙΙ {ποὶν βἰη8 ἴδοι ἀϊά8ὲ σονοῦ. 
ὅΤ ῃου ἀϊαά9ῖ ἴδΔῖκε αναΥ 8}} ἰῃν συ γαῖ, 
ΤΒοιῦ αἸάϑὲ ἔτη αν ἴμ6 ποδὶ οὗ ὑμ1πη6 ΔΉ ΚΟΥ. 

ΦΤυγη ἴο υ8, Ο ἀοά οὗ οὖν 53Α] ναϊΐου, 
Αμπά οδιι86 ἐὰν ἀρ θδϑισο ἀραϊπϑὶ τ.ι5 ἴο 66 856. 
δ 1 που ἴογονοῦ θ6 ΒΏΚΤΥ δρϑὶηϑὶ ι.5 ἢ 
Ὕι ἴθοι ἄγαν ουὐἱ τμῖπ6 δΏΖοΓ ἴο 411 φοπογδαι οι ὃ 
1 του ποὶ αὐ! οκοη 5 αρϑὶπ, 
ΤΠδὶ ΤΠ Ρϑορίς ΤὩΔῪ το͵οῖοο 'ῃ ἴῃς ὃ 
Ἴϑηον ι1Χ5 ἔῃ γ Ἰονὶρκὶπάπο85, Ο Ζομονδῃ, 
Αμπά ἴο υ8 σγδηΐ ἔπη  βαϊναιοῃ. 

δ που]ὰ ἤθὰγ νμδὶ σοάὐΐ ψ}}} 5ϑρεδκ; 
ΨΟΥΪν 6 τ} Βροακ ὑϑδος ἴο ἢ 8 ρθορίϑο, 
Το ἢΪ5 ῥίοιιβ οὔθ δηά ἴποβϑο ψῆο στη ἐμοὶ ἢοαγίϑ ἰο Ὠΐμη. 
ϑΘΌΓΟΙΥ ἢΪ5 58  νϑίϊοη 15 αἰρὴ ἴμο86 τ ῆο ἔδδν ῃϊπὶ, 
Τιηδὶ σΙΟΓΥ πᾶν αν }]} ἱπ οὖν ἰδηά. 

ἸΟΚ͵ Πάπ695 δηα ἐγ ἢ δΓὸ τηοὶ ἰοροίθοσ, 
ΒΙσὨϊθουβη 685 δηα Ροϑδοα Κὶ88 οδοῖ οἰ ποὺ. 
ὩΤΥΌ Βρυϊησεῖῃ ουΐϊ οὗ {πΠ6 φαγῇ, 
Απά σγἰσῃίοουϑη 6595 ἰοοκεοὶῃ ἀονῃ ἔγοπι ἤθᾶνθη. 

Ξ 7 Πονδὴ νν}}} αἴϑο σῖνο ἐμαὶ ψ Ὡς ἢ 5 σοοά, 
Απά οὖν ἰδπὰ ν}}} γ]οϊα 115 Ἰπογθβϑ86. 

1 ἘΠ ΡὨϊοουη 688 Μ}]} ρὸ Ὀοΐογο ἢϊπὰ, 
Απὰ ροδοθὴ νν1}} τυ κ ἰῃ Ὠἷ8 ἰοοϊβιθρϑ. 

8108. ὕποογίδίὶ δᾶ Βγονγ οὗ Ηυτηδη 16, ΡΒ. 39 

Ῥ5. 8911 5614, 1 νυν} ἴδ κα μοοά ἴο Ὧν νᾶγ8 ἱπαὶ 1 βίη ποὶ ψ τ πὶν ἰοησυθ, 
Ι ν1}} ναϊ' ἃ πλι.Ζ21]6 οα τὴν ταουτῃ 16 ἴπ6 τὶς κοά δγα ἴῃ ΤΥ ργθβθῆςα. 
2 ναβ ἀυπὴρ δηα 5ιϊδηὶ,: θυ σοπχίογι 685,1 δη ἃ τὴν στίοῖ τγδ8 βἰἰγγοά; 
δ) γΨν ποαγίὶ νγαβ μοὶ τη πη6; 161 τῶ ταυβίης, ἰῃ6 ὅγε Ὀυγηρά. 
ΤὨοη 1 5ρόοῖα ψἹ τν ἴοησαο, ΚΟ Φομονβϑῆ, τϑῖκο τὴς ΚΠΟΥ τηΐηθ οπά. 
Αμὰ νἱῇιδῖὶ 18 ὑῃ6 Ἰηϑαβϑυγα οὗ ΤΥ ἀδγ8, ὑμαὶ 1 τδν Κηον μον ἔγδιὶ 1 8πι. 

ο854 1,11., σαιι86ὲ ἰο δνεαΐ ΟΠ, τεπᾶεν ἱποβεοίιαῖ. 
855 ΗἩθϑῦ. δα Χελοναῖΐ, Ὁ 818 ἀθβίσγονβ [88 σηθδϑυγο. 
ε 855 ξο ΟΚ. δηὰ 1,δΔ(., νι ϊοἢ δυκκοδϑὺ ὑμ6 οτὶ αὶ δὶ ογάθσ οὗ ἔμο ἀἱβαστδησοὰ ΗδὈ. Ἰοϊίογα. 
5512 Ἐτηθδαϊηρ ἴ86 ΗΘ. δ8 {86 δοηϊοχῦ βυικαοβίβ. 
8 168 ΤὨΪΒ 05. 8. 8 ΠΟΌΪ6 οἷεσν ννγι (ὕδη ἰῃ 086 οτηοϊίομαὶ ἄνθ- θαῦ τηθάβυγο. [1ὑ 6818 τεῦ (ἢ 9 

ονοτ-ἰδἰδίθηῦ ῬγοΌΪΘτη οὗ ἴπ8 βυβογίηρ οὗ {π6 ἱπποοθοηῦ. ΤῺΘ ροϑῖὰ οοηίγ Ὀυΐο5 ἴο (8 δοϊαϊίοη [6 
Ὁπουσδὺ ὉΠ δ΄ τηδη᾿ 8 Ὀγοῦίθπηβ, αἰύθυ αἰΐ, αγὸ ἱπβίκηὶβοβης οοτηρατγοὰ υυῖτἢ ΟΟα᾽Β οἰθγηϊϊν. ὙδῸ ῥτγοῦ- 
Ἰεὶ 18 ποῦ τηθγοῖν δοδίγβοῦ Ὀυῦ νν88 θυ ἀθηῦν ἘΓΈΒΡΗΊΟα οοπογούθὶ ν ὕο {86 ταϊπμα οἵ ὑῃ8 ροεδὺ 85 [89 
τοϑυὶϊῦ οἵ Βὶ8 ΟΥ̓Ὦ ἸΩΝ δηα αἰῇθίοίΐοα. [1Ὁ τῶϑν Ὦδνθ θδθθὴ τσὶ ὕθη Ὀδίοτθ {86 ἀδυβ οὗ Νοδοσηΐθῃ Ὀυῦ 
ῥτοῦδοΪν ἴω ἔλθ αΚ. ρετγίοά. 

1391 ΒΙΌΤΟΥ οοττοοϊησ ἩμδΌ ΔΡΡΌΘΘΓΒ ἴο ἤανο ὈΘΘῺ ἃ ΒΟΙΙΌΑ4Ϊ ΟΥΤΟΣ, 
1393 ΤΟ ΗθΘΌ. βαὰὰβ 1 λεία πῖν Ῥϑαοε. Βαυῖ ἰμΐα ἀρρϑδῖβ ἴο ὃ6 ἃ τϑροι τίου οἵ ἐδο ὑγοοοάϊης 

ν8. δηὰ ἀθδίγουβ [ἢ6 σωθϑίγιοϑὶ δίγυοίυτγο. 
ΚῶΘΣ 1,1{., ἴγοπι σοοὰ. 
1394 Ῥοβϑί ον 0818 νϑτῇ 8 8 βοτῖ θα] δά οη. [π [86 δῦονο ἐγϑηβἰδιΐοη ἐμ6 τοδδίης οὗ οοσίϑίη 

ΜΗ5., νοῦ δα ἐδ σοπλυποίίου, ἰ8 ἐο!] οννοά. 
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ΤΗΕ ΒΒΕΥΙΤΥῪ ΟΕ ΒΌΜΑΝ ΜϑᾷΜΕῈ 

ΒΒ 6 Πο]ὰ ἴδοιι μαϑὶ τηδάβ ἵν ἀδὺβ ἃ8 ἃ βα πα γοδίῃ, τὰν [Πο πο 15 ἃ8 ποϊβίηρ. 
Βείοτο ἴμθα νου γι ΟΥΟΥΥ ταδη βίδηάδι Ὀυΐ 88 νΔΡΟΊ. 

ΘΘΌΓΟΙΥ 88 8 86: ͵δηοα πηδη καῖ δρουΐ, 85 ναροῦ δα 18 ἀϊβαυϊεϊρα. 
Ης Βοδροὶῃ ὕρ τίς μοβ δῃὰά ἢδ Κποχοίῃ ποὶ ἼἘο 5881} σαῖμον ἴθι. 
ΤἸΑπά πον, Ο [ογὰ, ἴον σὺ ἀο1 ναὶϊ ἢ τὴν Πορδ ἷἰβ ἴῃ ἰπθο; 
ΒΕΤΟΙΊ 81} ΠΥ ὑΥδΉ ΒΓ βϑίοἢ5 ἀοἰἶν τη6, 8 Κα τὴ ποὶ {6 ΓΟΡΓΟΘΟΝ οἱ 1τ- 

Ῥίουϑ ἔοοἶβ. 
1 δὴ ἀυμῦ, 1 Ορϑῃ ποῖ τὰν τουΐῃ, Ὀδοδιιβα ἴδοι μδϑὶ ἀοπῃα ᾿ξ. 
ἸΈρηονα ἐἢν βϑίγοκε ἔγοιῃ οὔ πο; 1 δι οοηδβιιχηρα ὈΥ ἰδν τὶ." 
ΠΥΉΘα 1} σορυκα8 που ἀοϑὶ οογγοοὶ ἃ πηογίδ] τδη Ὀθοβϑυβε οὗ ἱπαυϊξν, 
ΑΒ ἃ πιοΐϊὰ δου ἀοβίγογοβὶ ἢ18 Ὀδδυΐν; γοδ, ΟΥΘΥΥ πδὴ 18 θυΐ 85 νΆΡΟΓ. 

ΠρΑγ, Ο 7εβονδὶ, τ. ὑγᾶυοῦ, δῃ 4 χῖνα ΘΓ ἴο ΤΩῪ ΟΥΥ. 
Ἡοὶἀά ποὶ ἐδν ροϑοὺ δἱ ἰδ ἴδδιβ ψἘΙΘΝ 1 8}|6α,9 
ἘοΓῚ δὰ ἢν σχυσβῖ, ἃ ΒΟ)]ΟΌΓΠΟΓΙ, 88 ΘΓ 811} τὴν [ογοΐδί οῦβ. 

120} Ξρϑῦα τη6, ἰδ 1 τὴδν ἰδ κε μοαγὶ δραίῃ θοΐοσε 1 ἀδραγὶ δῃὰ δδ ἢο τηοσγθ.᾽ρ 

8169. Ῥγαγοσῦ Ταδὶ Οοά π6 [ηδηϊΐϊὸ ΜαΥ Β6 Οτδοίουβ ἰο Εἰπὶΐο Μδῃ, Ρβ. θ0 

Ῥβ. 80 ἸῸ Ιοτγά,α δου μαϑὶ θθϑηῦ ἴῃ 41} σομπογδαὶοῃβ; 
ΣΒοίογο {86 χηουηῖδ᾽η5 τ γο Ὀγουρὶ ἰογίἢ, 
Ον ἴδ6 φασὶ δηὰ {86 ἰδ στοσὸ Ὀοσῃ," 
Ετοιῖὰ ονογ  αϑιϊηρ ἴο ονοσ  δϑιϊηρὶ ἴμου δγὶ αοά. 

ὅΤΠου ἰυτγηοβὲ δὴ ἰο ἀυϑὶ," 
Απὰ βαγναβὶ, ᾿Ξαοΐυγῃ, γε 80η8 οὗ πηθῃ.ἢ 
4Εοσ ἃ ᾿βοιβδῃηα ὑϑϑγβ ἰῃ ἰῃν βιψῃὶ 
Ατὸ θυΐ 88 γοϑίοσάδυν ψθῃ ἰΐ 8 ραϑῖ, 
Απά 88 ἃ ψαϊοϊ ἴῃ ἴῃο πὶ ὶ. 

- 3956 ΘΠ ΒΡ οοττοοίίης ἰδ Ἠοῦ., τ οι τοροδῖδ ἴδο αἱ ὑνῖοθ ἰῃ ὑδο ᾿π6. ΤῺΘ τηδδοίῃᾳ οὗ 
ον ἐόθτ Ὁ ΠΟ ΤΠ δ ΒΡ ΒΒΗ ΡΣ ἸΠΈΟΩΣ Ὀυΐ 6 Ῥδβαίτρ υᾶροσ. 

“7 ἐὰν κα 

8 1609 ἐχμν ἀρ παρα 186 δύγιϊκιης Ἐἴ116, Ἁ Ῥτανεῖ ο7 Μοϑδεε, ἰδ6 Μαπ ο7 Οοα, Ῥτοῦδ οἷν δυφαοειοὰ 
Ὦν 86 τον πράδεν, οἵ ἐδ ορϑηίΐης οδμδρίθγ οἵ ὅϑῃ. ἰῃ 1. 5 δῃὰ ὃν ἐΐ8 τηδλοδιϊο δβρί τί. Θ σϑην οὗ 
ἴδ ἈντΩΩδ οὗ ἴδ Ῥπδιύοσ, τ ΕἸ, ουῦ οὗ ἀθθρ ὑϑύβοῃϑδὶ θχροσγίδῃοθ; Ὀυὺ νβϑ. 153-17 ρῃον ἐδαὶ ἴθ ὰ ἰδ ντ88 
ἑαζίνίλιαι σπίθα ἰο ΟΣΡΙΌΘΟ οὐ τ ἴδ τε η οοτησηυολίν. Ῥοββίὶν, μοννονοσ, δὴ οἱάοῦ 

νἱὰ ἴο Ὀ6 Ἀόμας πρὸ δὴ 8Βο, 12:11 ροηῃΐδίῃ 8 ἰδίοσ δρρϑῃάϊχ, ἱηϊδπάϑα ἰο δαδρί ἰὲ ἴὸ 
καρ χὰ ἤτί: κ᾿ αλλ ἴα Ι͂Ὼ ΔΩ σδ8δὸ 8 ᾿δδιἰβίβοίογν Ὀδοϊεστουπὰ ἰδ ἰουπὰ ἔος (ὴ6 Ρ»5. ἱῃ ἴπ6 ᾿ἰδίῦος 

{9 Οἱε. Ῥατίοα, ὙὮΘῺ ἩΤῚ ΓΟΓΒ, Κκ 186 δυΐμος οἱ Εοο., Ὑγ6ΓΘ τωϑαϊϊαιϊηρς οὨ ἐδ 6 αἰακηΐβοθηοο 
ῬΡ 16. Το δίγους αἰάδοϊίο μυγροδο δηὰ 86 πίϑάοσα ροϊην οἱ νίϑνν σονϑδὶϑα ἰὼ ἐδθ ρδ. οοπῆστω ἰμἷ8 

(πα. 
4901 ΑΔ δδ5 Ὀδϑῃ ροϊηϊθὰ ουῦ ὮΝ τῶϑὴν δοτητηθηϊθίοσβ, (ἢ 6 ῬὮΓΩΘΘ οἱ αἀτρεϊπέπρ Ῥίαοα, ν᾽ ϊοἢ 

ἷα ἰουμὰ ἰπ (86 δίδῃ, ἩΦΌ. ἰοχὶ, οὔδουτοα 86 ᾿πουκδῦ οἵ ΔΝ ἘΠΕ ΒΙΦΌΈΑΟ Τὸ πνυϑαὶ ΡΤΟΠΒΡΙΝ 
ἐηἰγοαυορα ἔτοτα 919. Οὐοτίδίη ΟἷΚ. ΜΒ8., ἰηδυοηποοα Ὦν 913, μόρον ΤΥ ρΤΡῊΝν, ἰπαϊοδίΐης ἰδδι 
εχ 88 υποογτίδίῃ. ΤῊΘ ρῥγοδουὺ ΗἨΘΌ. τοδαβ: 

Ο Τωογά, ἰλου ανί οὐ ἀιρσοϊϊπρ »]αοθ, 
ΤΆοι ατὶ οὐτε ἐπ αἱ! ροποταίίοπα. 

θὰ Ἂ 6.. δου δε οἰθΓ 81]. 
Βο Οκ., 8 . Ταγα., Ααυΐΐα, διὰ ὅυτ., βυρροτίοα ἘΠΕ ϑοπίεας. 1. «., (ὅλο ἂσν ἰδρὰ 

ΠΕΡ μαῦνν ἔτοια ἰῆθ πδίοιβ, ΟἿὮ, ϑω. 1. Ἧδοις ἔζου λαδεῖ ἡ δειες 
1005 ΟΒθνηθ, ἥγοπι σοπ ἰο ϑου. Οοτίδίῃ ἱπέθσυθύθσθ που] ἐῤωνῳ «6 δηὰ τῷ ἑοϊ]ονίος 

νυν. ΤῈο οἰὐδγτη ψὶϊὰ δ. δ Βυρροτίβ ἴῃ ρσοδοηῦ ογάὰθσ. [{ ἰβ ἃ βἰσὶ ΘΧΔΙΏΡΪΟ οὗ δηνοϊορέτις 
6) ἵστη. 
4005} Νοῖ ἀσεέγωοίίονι, 88 ἰῃ (86 συττοιΐ ἰγαπδίδιίουδ. 
ν00.: ΤῊ ὑνοςδοδί ᾿ἰπθ τδῪ ὃὈθ δοοοῃάδλγυ. 

4951 

Ἡοοὰ 

ὌΓΆΨΟΡ 



Βτονὶν 

ΠῚ 

ΡΕΑΥΕΒΒΒἕ ΕῸΒ ἘΕΟΒΟΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ ΕΑΥΟΒ 

σ͵]Που ϑοννοϑὶ ἰΠθ ἢ ΥΘΑΓ ὈΥ ΥΘΔΓ; 
ΤΉΘΥ δ. ᾿κὸ χγαβ5 τ Βὶοἢ σγονοῖῃ ὉΡ ἴῃ {Πα Το (, 
ὍἼη {μ6 πιογηΐηρς ἰὶ Ὀ]οβϑοιημθῖῃ δπα στοσνοῖῃ ὑρ, 
ΤΙη {Π6 ονθηϊης ιὑ δά οῖ δπα νυνὶ πογοίῃ. 

ΕΟΣ ψ6 δΓδ6 σοῃϑυτηθα ἱπ ἔπ] Π6 ΔΗΡΟΓ, 
Απά ὃν ἰδγν ψγαῖὶδ να ἃγὸ 8116] νι αἰβιηδγυ. 
57 οι μαϑὶ βοΐ ουγ ἰπἰαυΐϊ 68 Ὀδίογα ἴδια, 
Ουνζγ βθογοΐ βἰπβ ἴῃ ὑδο Ἰισεῖ οὗ ὑὰγ οουμπίθηδβησο. 
ϑΕῸΓ 4}} οὺὖν ἀδὺ58 ἀο ἀδοϊϊπα," 
Ιη ἴἰῃγ σταῖὰ νὰ Ὀσγίηρ Οὐγ γ6 88 ἴο δὴ δηά. 

10..5 8. Β'σ ἢ ἃ ἰῃ6 ἀδύβ οὗ ΟἿἊ γ68 58, 
πη ὑμ6πὶ 8.6 ἐπ γθοϑοοῦα ΥΟΔΓΒ 8δηα ἴδῃ, 
Απα, 1ὖ οπο Ὀδ6 βίγοῃ, [ουγβοογα Ὑθδγβ; 
οί 15 {δεῖν ἀυγαῖ οι" Ὀυΐϊ ἰΔΟΓ δ ΒΟΙΓΟΥν, 
Εν 1ἴ 18 Βθ0η ζοηῃθ, 8δπα νὰ βγ δ'ΔΥ. 

ΕΠῈο Κπονοῖῃ 86 βἰγοησίῃ οὗ πο δηρόν, 
Απά ψῇὸ ὈοΒοϊ οὶ τὰν ττδῖ ἢ 

1230 ἴδδοῖ υ5 ἴ0 ΠΌΑ ΘΓ ΟΡ ἀδυβ,Ὁ 
Τιδὶ γα ΠΔΔῪ ζεῖ 8 τη ἰπδὶ 18 ννῖβ6.9 

ἸΣΗ οἸδηϊ, ὁ Ο δεβονδῃῖ! Ηον ἰοηρ ὃ 
Αμπά δῖα ΗΓ δζδὶῃ οἡ ὑῃν ϑεγνδηΐβ. 

ΜΟῊ 88 18ῖν υϑ 'π ὑπ6 πλοσγηϊης τ τὰ τὰν Ἰονὶηρ κί μά Π659, 
Τηδὶ το ΠΊΔῪ σγο)οὶσα 8πη6α Ὀδκ ρμἷδα 4} οὖυυν ἀδγυ3. 
ΑΚ υ ρα δοσοτάϊηρ ἴο ἴπ6 ἀδνβ που δεαϑὶ δ !οϊθα τ.8, 
Απά {6 γοδγβ ὙΠογοη τγὸ δᾶνα 866ὴ οΥἹ]. 

161,.6δ᾽ ΤΥ σψόῦῖς ΡῈ σονοδὶ θα ἰο ἰῃγ βογνδηΐβ, 
Απα τὰν σίογυ υπῖο ὑμοῖγ σΠ] γθη. 

118. τὴν ἴανοσ, Ο [μογὰ,9 ΒῈ ὕροη υ8; 
Απα οβ 8} 18} μου ἰμ6 νογκ οὗ ουν Βδηά9.ΐ 

“006 ΕἸ ονίης 8 βυχκοβίϊοι οἱ 6 ΕἷἸκς., νηοῦ ἰθ βίτγοηρσὶν βυρροτίθα Ὁν [86 οοπίοχὶ. Κ(. 
Ἡδυρῦ, Τουτγῃ. οἵ ΒιΌ. 1,11., ΧΧΧΙ, Ρι. ΠῚ, 115, 110, ψΒο τοδάβ, Τλοι ὀγίπρεϑδὶ ἰλοπι ὑπίο δεῖπρ δαολ 
ψϑαγ, ἰἰϊ., ἰλου, παϑὲ σανιἀεγοὰ. ΤΏ ᾿ουττοηῦ τοηδοτίης, Τλοι οαγτίεεί ἰλθηι αὐὐσαν αὁ υἱδο α ἕρος, ἐλαν 
αγε αΑ ϑ,δε, ΤΩΔΚΟΘ ΠΟ ΘΘΏΒ6 δῃά ἰδ8 8 ἰοοδα ὑγβηβίδίίου οὗ ἐμὸ Ηοῦ. Τῃο δοῃδοηδηίδ οἵ ἴδ0 ἩοΌ. 
φογὰ ον νέαν δηὰ 866} αἴϑο [9 βαωθ. Ὕσ]ς. δηὰ ὅντ:. τοϊδίη ἐδ ογίχί δὶ νδαγ. 

009 80 Βτίχαβ, ἴδ8., 11, 27]. 
γθ019 ΤΗΐδ ἀϊνίβίου οἵ [86 νβ. ἱτῶργονϑδ ὑπ ΘΓ οἰΐβση, σιϑῖγο, δηὰ ὑμουρδῦ. 
40010 1,1ῖ., ὀγοαάίδ. Α τον βοα ἰοχί αἷνοβ ἴ86 γοδαϊηρ πηοδ ὁ ἔλϑπι. 
4901: Ἑοϊονίης 189 ΟἷἸκ. βυρρογίδα ὈΥ {86 ραγβὶ! δ  ἰβυη. 6 ουττοηῦ ὑγαηδίαἰιΐοη, απαᾶ ἐλψ 

«υγαξὴ ασοοταϊπο ἰο ἐδδ 78αγ᾽ ἰδαὶ ἐδ ἀμε ἐνλδε, ἰϑ δἰ τα ΡΥ δὼ αννκνυν διὰ διϊοιηρύ ἴο οχίγβοῦ ἃ τοϑδηΐης ἴσοι 
186 ϑοττυρὺ Η6860. ἰοχί. 

ΒθΟΙΣΟΥ, υἱ ἢ Ηδιρί, πιαὶε κιι.5 ποι ἀοουταίεϊν ἧοιο (ο ππεδεῦν ΟἿ ἀαμ8. 
99012 1.1Ὁ., τὰ ὅυτ., φυΐδ, δηθὰ ὅντῃ., ἐπέεν ἡπίο α πεατζί οΠ) ιυἱδάοπι. 
4900:12 ἴ,Ὁ., ἐωγη. 
4901} Οοιίδίη ΜΞ. Τοϑή, δἰτηρῖν, ανον ο7 Ψελουαλ. Ἡδῦ. καὰδβ οι Οοα. ΤὮΘ τηοῖτο δῃὰ ἴδ 9 

ΤΟΤΩΒΙΚΒΌΪ6 Βυτωσηθίγν οἱ (μὶ8 Ὁ8. ὁ0ἢ τὰ [86 δοποϊυϑίου (παῖ ἐξ οτἱρίδν τοϑαὰ 85 ἀῦονο. 
[9017 80 οοτίαίη ΗΘΡ. Μϑ883. δηὰ ΟΚ. ΤΒδ Ηθῦ. δα ὰβ μροῆ μϑ, απὰ ἰλ6 ὡοτὰ ο7 ουγ λαπὰδ 

αϑἰαδιδὴ ἢ. ΤὨΪΐδ δυνὶονοταὰ δααϊτίίου ἰδ οἰοαγὶν ἀμ ἴο 186 οΥΤΟΣ οὗ ἃ δοιῖρα. 
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ΒΕΕΙΕΟΤΙΝΕῈ ΑΝῸ ὈὉΙΟΑΟΤῚς ῬΒΑΙΜΒ 

ΙῚ. ΤῊΝ ΤΕΘΘΟΝΘ ΟΕ ἸΙΘΒΑΕῚΙ, 5. ΒΙΒΤΟΕΥῪ ΒΕΟΑΒΌΙΝΕΟ 2ΕΗΟ- 
ΑΗΒ ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΡΕΜΑΝῸΒ 

8 ὲι. 832:.5, Ῥρ. 78, 106, 77, 817:15. 127, 14413.16 

Π. ΤῊΗΕ ΨΑΙΒ ΟΕ ΤῊΒ ΤΑῚ 

Ρ5. 191-119 

ΠῚ. ΤῊΒΕ ΡΕΟΡΗΕΊΤΙΟ 5ΤΑΝΌΑΒΌΒ ΟΕ ΒΙΘΑΗΤ ΑΝῸ ὝΒΟΝΟΑ 

Ῥβ. 1δ, 861-., δ0 

ΙΓν. ΤΗΕ ΒΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΙΟΑΗΤΕΟΙΣΞΚ ΑΝῸ ΤῊΝ ΜΙΓΚΕΌ 

Ρᾳ. 14 (δ8), 84, 87, 49, 84, δὲ, 1, 91, 118, 78, 82, 94, 196, 128, 138 



Ὀϊο τ Ζθα Ὀγ (Ὡοοσίο 



ΒΕΕΙΕΟΤΙΝῈ ΑΝῸ ὈΙΟΑΓΟΤῚΟ ῬΒΑΙΜΈ 

Ι 

ΤΗΕ ΓΕΒΘΟΝΒΘ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, 5. ΗΙΒΤΟΒῪ ΒΕΘΟΑΒΌΙΝΕ ΖΕΒΟΨΑΗ 5 
ΓΟΗΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝῸ ΘΕΜΑΝΩῸΒ 

1. 821-92. Ῥρ, 78, 106, 77, 811:16. 127, 14413-1δ 

8170. Ποδοναδβ ]υδέϊοα δηά Εἰάοἰ ἵν Ἐδνθαῖθά ἱπ [5γ661}8 Ηϊδίοσυ, Ὀΐϊ. 32:- 

9ὲ. 82 ἸΌϊνε μοοϑὰ, Ο βοδνθῃβ, 88 1 306}, 
Αμὰ ἰοῖ ὑμ6 δαγί ἢ δθδγ ἵν σψογάβ; 
21, εἴ ΤΥ ἰδδοῃὶηῇ ἀγῸΡ 85 ἴΠ6 τϑΐῃ, 
οἷ ΠΥ βρθθοὶ ἀ15301] 88 ἱμ6 ἀον, 
ΑΞ ἰδ πιὶϑὺ ὕροη ἴΠ6 σγονης 4.838, 
Απά 845 βδονογθ ἀδθϑοθηα ὕροὴ ἰδ6 νοροϊδιίοῃ. 
8ΕῸΣ 1 ργοοϊδί πὰ ἴπ6 σοπόνψῃ οὗ Φεβονδῃ, 
Το οὖῦ οὐ β8ιργθηα πλ8]) 6 δὶ 83 ΣΌ6. 

47}:6 Ποοϊκ---ἰθ ψοῦΐ 8 ρογίοοϊ; 
ΕτῸΡ 8}} μἷ5 δοὶβ δὲ 7υβιϊςα; 
Α ἀοὰΐ οἵ ἔαιι έν π6855 δὰ τὶϊβουῖ ἀδοοιὶ,Ὁ 
δυϑὶ δῃηά υὑρτγὶσῖ 18 6. 

Τηο Βοβοοῦνο δηά ὈὨϊάδοιὶς Ῥδ8611:58.--- ΤῊ0 βαροβ βρϑεδῖκ ἰὼ {818 στοὺρ οὗἁ 066.,  Βἱοἢ τηϊσμῦ 
ὈτΓοροεὶν δ οἰαϑαϊβοα πῖϊὰ ἴλ6 οὐδοῦ νἰϑάοόση τυγιζἰησβ, δυο 88 Ῥσ., Β. δ8ὶγ., δὰ Ζ2οὉ. Ἡδσοσο ἴῃ9 
ἰάδοῖο ρυγροθο οὗ 186 ταϊδὺ ἰ6 οἰϑαγὶν γτονθδῖὶϑα. 6 νυὶδϑ ὕβδοῦθγδ οἵ οἷά Ιϑταϑὶ σϑαϊἑβοὰ ἐμδὲ 

Ἡ8δ8.0 θη δδὴσ υπάσϑγ ἰδο ἰπηθυθηοοῦ οὗ ἀθορ οιιοίδοῃ βδυὶς ἀθοροϑ ἑηῦο τοῖς οοηδοϊοιδηθθθ. Ῥίδῖο 
νοϊοοὰ [86 δασὴθ θη δ6 ἀοοϊαγοα, ἐλα ολαγαοσίον ο7 ἰδδ Ῥεορίδ ἀδρεηιάδβ 80 πιμοΐ λόγο Ὡροπ ἰλεῖν δοῆσα 
ἐλαπ Ὡροη απνίλίηρ οἷδε ἰλαὲ το6 ομολὲ (ὁ πιαζα ἰλεδα ἰδὲ ολίαί 7Ζογοδδ πὶ δαὐπιοσαίΐοπ. 

4 170 ἴπ ἰμἷ8 νίχογουϑ Ὡντὴη ὑμ6 ἱμουκμα οἵ [86 ὑγτορμοῖβ δῃὰ βαροδ ταϊηρίο. δ'00 ἢ 
Δ8 ὃ Δηὰ 4 ἰηαϊοδῖθ ἱμαῦ {89 δυῖΐδοῦ ᾿ἰνϑα νοῦν πϑαεὶν ἰῇ ποῦ αυϊῦθ δοπτοσηρογδηθουδὶν Ὑἱτ ἢ [16 
δαῖμον οἱ [68. 40-55. [μκὸ 126 δυῖδον οἵ ὑβοϑθ ἱτηπηογίδὶ Ῥόθσηβ, ᾽8:6 πρνάστῳ βυυαἶε8 86 ῥϑβὺ ἴο 
ἰθδση {μι ᾿Θϑθοὴ 8 ψἈ1ΟῈ ἐὺ ὑδυρμῦ τοϑγάϊηρ Φθβονδμ᾽ Β δι υάθ ὑονδγὰ Βὲβ ρθορὶβ δῃηὰ ὑμεὶγ ορϊψβ- 
ἀΐοηβ ἴο δὲω. Ηἱϊδίογν, ἰῃ [86 ροοί᾽ Β σωϊπα, ἰδ Ὀυὺ δὴ {Πυδίγαιίοι οἱ 76 ον 8} 8 ομδγβοῦοσ δὰ ψαγϑ οὗ 
ἀϑαϊϊησ τὴ τηθη. Θ ΓΟΘΘΙΔΌΪΔΏΟΘ ἱπ βϑηογαὶ ὑμϑιὴθ ϑίνγθθῃ ἐμ ἷ8 Ρ6. δῃὰ 78 δηὰ 105 ἱδ οἱοϑϑ. 
[τ6 δίγίο 8 νἱζογουβ. [Ὁ οοηΐδί:ϑ τϑην 14688 διὰ ἤσιυτγοβθ ἰδίϑῃ ἴγοτα Ασω., Ηοβ., δηὰ Εεϊς. [8 
Ῥτον ΧΡ ΓΘΒΒΙΟΏΒ ΔΓΘῸ ὕμοθο ψνἱοἢ ομδγδούθείσο [86 ττιἰἶπρβ οἱ 76Γ. δηὰ Εἰξαῖς. [{ οογίδίηὶν 
18 ποῦ Θεοῦ ὑμδη μα ροζτίοα οἱ διά δμ᾽ 8 ἀθοϊϊπθ. ΤΉΘ ῥγοσηΐῃθηοθ οὗ {86 τοβεοῦνο, υγϊδάοσω τηοῦέ 
Βυσαοθίβ α δῖος ἀδίθ. 89. Ἄ- την τϑίοσ ἕο [89 . ἰηναδίοι Ὀυΐ ἴδον Βπὰ ὑδμοὶγ πδίιγαὶ 
Ὀβοκατουπὰ ἐπ ὑμ6 ρογίοα οὗ ἰβὸ Βδῦὺ. οχὶϊϑ Ὑπ ἴοθδ δῖ ὑγοῦδον ὑπὸ Εδοσηϊΐθθ πὰ Ατὰ- 
ταορίθθθ, ψῃὸ ἱτηρτονοὰ ἰὴ ουϊβ οὗ 7υἀ δ᾽ 8 Βυτααίϊοηδ ἰὼ ρδὲν ΟΗ͂ οἷά δβοοσθβ.0 ΤῺΘ Βορθ 
τΒαὺ Φομβονδὴ ΒΟΟΏ τἷδο ἰῃ ἡυάστηοηῖ δπ8 118 οἰοδοϑὶ δηδιοσίθθ ἰῃ 86 Ῥτορϑοΐθϑθ οὗ ας. δὰ 
Ζεοδ., 8ο ἰδ {86 Ρ6. 8 Ὀγοῦδοὶν ὕο Ὀ6 ἀαύοὰ ἰῃ (6 Βγβὶ μα!ΐ οἵ ἴδ Ῥογϑίδῃ ρογοα. ὙΤὨΘ ῥτοΐοριιο, 
315, δηὰ ἴδ6 ορίϊοσυο, 82“, ῥσθϑοῦνθ 89 ἰδὲθ ὑγδαϊτίοη ᾿μδῦ Μοθοθ ψ88 {86 δυῖδογ οἵ (5 »6. Ρτγοῦ- 
ΔΌΪν ἴδιο ἰγασϊοη ἰμδὺ δδδοοίαιθα ἰΐ πὴ ΜΜοϑεβ ἰ8 σοδροηδίθῖθ ἔοσ ἰΐ8 ρἷδοο ἰὼ ἴθ Ὀοοὶς οὗ Ὠουϊοι- 
ΟΠΟΓΩΥ. 

4324 Α οοτητηοῃ αἀδείσηδίξοη οἱ ἴπ0 Ὠεῖΐν. ΟἿ. 15, 18, 80, δι, ΣΤ δηὰ 11 Βα. 233 δηὰ οἰΐβθη ἴῃ 
Ῥ88. ἴ0 ἰ6 ἰδ)0 Βυτηροὶ οὗ Ὠἰθ υποπδησίηρ ομαγδοίοτ οὐῸσ Ὀγοϑοηϊ 88 8 ὑτοίθοϊίζοῃ δηαὰ γοίυχο ἴοσ ἷθ 
Ῥοορίς. Οτεαί Κοοῖς 88 αἶβο 8. {1{16 οἴὔζϑη υϑοὰ οὗ ἴπ Αβϑυτίδῃβ ἴῃ ΓΈ βλδαιρθα τοὶς χοΐβ. 

0824 1μ1., ογοοκοάπεδδ, ἴ86 διη  μι68|5 οὗ μργίσλὲ ἰὼ ἐδ ποχὶ ᾿ΐ:θ. 

46] 



ΓΕΒΒΟΝΘ ΕΒΟΜ ΙΒΒΑΕῚ, 5 ΒΙΒΤΟΕΥ 

[Η8 ἱπέδπιηοιιϑ 808 ανὸ ἀθδὶ ἡ σψῖτἢ Εἷπι σοΥΤ Ρ Ϊν 5- 
Α {νι ϑἰδὰ δηά Ἵγοοκοά ρμοημογδίίοη ἢ 
515 1ὑ Φεονδὴ ψῇοπὶ γο δι ἰγοδὶ, 
Ο 56 }56}6858 8Δη6 πη }186 ροορΐο ἢ 
18 ποῖ Πα ἴῃγ ἔδίμογ, σῆο ργοάυςοά ἴδ 6ο ὃ 
18 1ἴἴ ποὶ Βα ψῆο τηϑάδ ἴπθο δη4 οβϑί δ} ]5Π6 4 {π66 3 

ΤΕ θοῦ ὑμ6 ἀδΥ8 οἵ οΪά, 
Οοπβίαεν {Π6 ἀδγβ οὗ ἰδε ρϑϑὶ; 
ΑΞΚ τὰν ἰδίμονς δπά ἢ6 ψ}}} 161} ἰμθο, 
ΤὨΐηα οἰ 6 γ5 δηα ἴον Μ}}} βὰν ἴο {8οθ6: 
δ Ποη ἴῃς Μοϑβ Ηἰσἢ ρανα πὸ παίϊοῃβ ὑμοὶγ που ίδηοο, 
ὙΠ οΩ δα βοραγδῖθα ἴῃ 80}8 οὗ ἴγ6η, 
Ης 8εἴ ὕυρ ἴΠ6 Ὀουπάδτγιοβ θεΐνθοη ἴΠ6 ΡΘΟΡρΪΘ68, 
ΑΒ ἰμ6 πυμλροῦ οὗ ἴμ6 8οη8 οὗ αοα.4 
ῬΒυϊ [Πα ροτγίίοηῃ οὗ δεμονδὴ 18 ἢΪ8 ρθορίβ; 
ΤΠΟ πλοϑϑυγο οἱ ἢὶβ μοῦ ἴδησα ἰβ ὅδοορ. 

1}}ς ἔουπα τὰ ἱπ 8 ἰδπα ἐπδὶ τνᾶ8 6 ν] ἀογη 6858, 
Ιη 4 νναϑῖε οὗ βου ηρ ἀσβεσῖί; 
Ῥγοιδοῦ σὴν ἢδ δηοὶγο] θα δηα οἀγεὰ ἴον ἴηι, 
Ης συδγαορά Ὠἷπὶ 88 ἴα ΡυΡ}]} οὗ ἢ18 ἐγε.ἕ 

ἘΠΠΕΡΚΟ δὴ οδρίοῦ ἰμδὶ βἰἰγγοῖὶῃ ὕρ 118 ποβὶ, 
Τὶ θη θυ Πονογοίἢ ον 118 γουηζ, 
Ηδ βργοϑα οιυἷ ἢ νη 59, ἢ6 ἴοοξκ Ὠΐπ), 
Ἡς Ὀοτὸ ἷπὶ ὩΡΟῺ ἢἷβ Ρἱπίομ8; 

Δ) Θἤονδὴ δόμα αἰά ᾿οβα ἢ ΐμ), 
Απά ὕο Α]16ὰ αοα ννὰ8 1} Ηΐπ,. 

12. οδφυβοά τὰ ἰο γα οἡ ἰδμο ποῖρμία, 
Αμπὰ ἔρά Ηἰπι ψηϊ {86 ἔγυϊΐδρο οὗ [Π6 δοϊά; 
Απά δο οδυβοαά τὰ ἴο βιιοῖς ΠΟΠΟΥ ἔγομῃ ἔπ γὰρ, Ἐ 
ΟἹ], 680, ἔγουι πὸ Πϊ᾽πὶν σός, 

πΟυγτά οὗ Κὶπα δηα βῇῆδορ᾽ 5 παῖ ϊκ, 
ΗΠ ἴδ αἰ οὗ Ἰατὰ 8 δηα Γ8Ιη5, 
ΙΗ [δὲ 5ἴθογβ οἱ Βδϑίιδη δπα ᾿6- ϑοαῖβ, 

4325 ΑἹ] δτὸ δατοϑὰ ὑπαὶ [.ἷ8 [πο 18 οοτταρῖ, Ὀιυδ [Π6 δου] 08] οιτοῦ 18 ϑνυϊάθηθν 8 νοῦν δησίθηΐ 
οὔθ. Τδο δῦονϑ τοϑδαϊης ἰ8 Ὀαδοὰ οὐ ἴδ Ηθῦ. ἰοχὲ, οοστϑοῖθα ψἱτῃ (86 δἰὰ οὗ ἴπ6 αἷκς., βδιη., βϑ νυ. 
550 Τοτεν Αμποίβος ρἰδυδῖθ]ο τοϑαϊης βυκχοβίθα Ὦν ὅσω. ἰδ, Αἰξορείλεν οογγτωρεν λανα διὲδ βδοτιϑ 

τ ὐἱἱὴᾳ λῖπι. 
4828 80 Οἷς. Ηοῦ., αοοοταἐπρ ἰο ἰδ πωπιδὸν 07 ἰδλ6 δοπ8 οἵ 1εταεὶ. Ἰΐ ἴμ6 Οἷκ, γδϑ 86 οτγίφί ηδ] 

τοδάϊηρ, ἰξ τοβοοί ἐμπ6 αἴθ 726 ἀοοίτίηθ ᾿μδὺ Θβο ἢ πδίΐοῃ 89 δῇ δησοὶ ὑγοβίἀϊῃκς ον ἰδ. Οἱ. 
βη. 1015. 9. 1. 121, Β.. Βἰν. 17:.,; ΤΏΪ5 ἰάθβ νγδβ οἰϑαγὶν ἴῃ 009 τηῖπα 8 οἱ ἴῃς ΟἷΚ. ἱὑγδηβίαθογβ. 

482) Βοίῖἢ ἴθ βδϑγωη. δὰ ΟΚἷ. οἷη υαςοῦ αἰτὰ ἐπΐ8 Βταὶ 88 δὰ δαὰ 7εγαεὶ δὲ 186 οῃὰ οἱ (δ 
Βοοοπα ᾿ἷπὸ. ΤῊΪ8 ἰ8 δἰγοηρὶν συρροτίοα ὮὉν 16 Ῥαγβ }θ ἴθι. 

3210 ΤΏ Οἷκ. δ απ. τῶν δος : 
ε3210 ΤῊΘ ρορυΐδῦ ἰγβπδίδἰίοη, αρρὶς οἵἹὁὨ δὶε δνδ, ὙΓ116 τρογο ἔδυ δι ἷθ ἰὰ ἀδηροῦ οὗ Ῥεΐης 

Σαϊβυτιἀογίοοα. 
5211: Τ{., οτή β οτι-οὐἴεγεα. 
12212 11ϊ., οπ ἰλα ἱρὴ 68 οἵ ἰδὲ εαγίδ. 
132: δο Οἷκ., ϑγτω., ἴμιο., δηὰ ὅυτ., δῃὰ βυρρογίοα ΡΥ ἴθ οοηίεχί. ΤΌΘ Ηοῦ. τοϑάβ, ᾿πά 

κ82} 1ῃ Ῥαϊοδέξωϑ ἐμ Ἰἱγωοοδέοῃο οἱ 8 δὰ σανθθ ΓΘ τϑαυθοὺν (δ6 Ὠοτηθ οὗ ἐδ 6 Ὀθ68. 

᾿ φθῷ 
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Δ ἰδὲ Κιάπον-Π κα ἐαὶ! οὗ νποδῖ; 
Απὰ ἰδο ζγδρο᾽ 8 υ]ἱοοά μοῖρ ἀγϑῃκ 88 Ὑ1Π6,5 

ἸδΑηἋ ὅβδοονρ δἷο δ8ηα νἃβ βα 8.9 

Βυὶ 7εοϑθυγιηνρ στὸν ἰδὶ δηὰ [κϊοκοά, 
Ἡς στον αἰ δηὰ βίου δηά βίο," 
Αμά δα ἔογβοοκ' ἱἰμε ἀοὰ ψἘο τλδάδ Ὠΐπι, 
Αμπά ἀεβρίϑοα 186 τοοὶς οὗ ἢ]8 βαϊ ναίίοῃ. 

161 ον τδάδ ἷπι 76 α͵ουβ 1 ϑίσγδησο Ζοάβ, 
ὝΜΙΙΝ δοοιὶπδίουβ ἔμ ν νοχϑα Ϊ πη. 
ΤΟΥ βου βοθα ἴἰο ἀδιηοηβ," ἴο ἢο0-5068, 
Το χοάβ σοῦ μον Καον ῃοὶ, 
Το πον ροάϑ ῆο ἤδνο οοτ!δ ἴῃ οἵ ἰαἷο, 
Βείογε μοῦ νου ἰογεΐίαϊ μοῦβ βῃυαάἀογοά ηοΐ. 

1580 τΠ6 τος κ ψῃο Ὀοραὶ ἰμδφο, ἔπου ἱπουρσῃϊοβὶ ἠοῖ, 
Αμὰ ἀϊάϑι ἰογχοὺ ἰμ6 οὐ ψνῆο Ὀογε ἐμποο.ῦ 

Ὁ Βυῖ πνοὴ δοθονϑὴ βανν, ἢ6 βρυγηοά, 
Εδν δο 8 νοχϑὰ 1] ἢΐ5 80η8 δηὰ ἢἷβ ἀδυχῃζοσβ; 

Ξ.ΑΠά ἢ 8814, “ΜΥ ἴδοις ν11}} 1 146, 
Ι ν1}} 866 δὶ ὑποὶγ οηά νν}}}] Ὀ6; 
ΕἘῸῚ ἃ ΡΘΟΥΝ ΟΓΒΟ Ζο ΠΟΥ ΙΟΩΣ δὰ ΠΟΥ, 
ΘΟΠ5 ἵπ ΠΟΙᾺ 15 ΠΟ δι ἴι 1Π685, 

ἘΎ͵Π0 Βᾶνο τ846 τὯ6 76 8101}8 νυ τ ἃ πο-3οα, 
ΤΟΥ μᾶνα νοχϑα τὸ ἢ ροάϑ ἱμδὲὶ ἀγα ποίην; 
Βυϊῖ 1 τ} πλάκα ποι 768] ου 8 τὴ ἢ ἃ Ὠ0-ῬΘΟρΪΘ, 
ἢ ἃ βθηβο 655 πδίϊοηϑξ ν}}} 1 νὸχ {μ θη. 

ΒΈῸΓ ἴῃ ΠΥ ΠοβὶΓΙ β 8 γε ἰ8 Κι πα ]οά, 
Αμὰ ἴ Ὀυγηοὶῃ ἰο ὑππ Ἰονγεϑὶ ἀθρί5 οὗ ὅ86ο]; 
1 ἀονουγοὶῃ ὑΠ6 οδγίἢ δηάα 18 ᾿πογθδβο, 
Αμὰ 58οιϊεὶῃ δῆγο ἐμὸ ἔουπαάδίοηβ οὗ ὑμ6 τηοιπἰδὶπβ. 

51] ν}}} ΠΘΔΡ οδ᾽ η}168 ἀροῦ ἔπθπι, 
Μίπο δεγονβ ψ}}} Σ Ἔχηδυϑὶ αρϑϊηϑὲ ὑμθ πηι; 

132} 7, 6., ᾿ἶκθ 106 δι δῦουϊ 86 Κιάονβ, {πὸ τ ομεϑὲ δηὰ ποσὲ πυἰτγιζέοιδ. 
π 32. ΒοΙδ 86 ΟΙἷκ., [κιο6., δὰ 1,δὲ. δδνο ὑδο (πἰτὰ ρογβοῦ ἀδιπιδπάθαὰ Ὁν ἴδ οοπίοχξ, Ὀυΐ {86 

ἨδΌ. δδ5 ὑμ6 βδοοοῃὰ ῬΘΙΒΟΏ. 
582} Τὰϊ., 7οαπιΐπρ οἵ Τοπιεπίϑά. ΤΏ Οἷς. δηὰ [λι6. Βδνθὸ βίσαρὶν εσἷπά 
ο 321 Ὑ 8 πο 18 ἰδοκίης ἰῇ ἴ86 Η6Ό. Ὀυὺ 88 Ὀθθ ῥγοδογνθα ἰὼ ΡΝ βντα., Οἷκ., ἴκ:ο., δὰ 

Ἴαῖς., δηὰ ἰδ ᾳυοϊοἀάα ἰη 3139 οὐρὰ Νεοἢ. 95. 
Ρ32}5 1 1ϊ., ἐλ6 Κἰρλίδοιια Ονε, ΔῺ δηοίοηῦ ἀδαϊππδίίοη οὗ ᾿διϑοῖ; 8ο αἷδο ἰῃ 335. 9. 18. 443, κηα 55 

ἃ ἴ{{|6 οἵ [86 ρτίτωϊεῖνθ -Βοηξ-ΌοΚ, ΘΟΠΙ ΓΟ ΤΙ ΟΤΆΗΒΕ Ἰσταοὶ 8 οδγὶν νἱοϊοτίβϑ. 
4ᾳ3210 ΤΏ ἤριιτο ̓5 ἰδὲ οἵ ἃ αἱ, δίϑαοϊ, Ἰανν βίθογυ. ΟἿ. [86 βαᾶγλθ ἰὼ Ασω. 4ϊ. 
:82} 80 Οἷκ., ἴ[κὰς., 5γτ., δοὰ 1δἱ. 786 οΌ., ψ ὨΙΟΝ δυάδάδη]ν οἴϑηχοο ἴο ἴ86 δϑοοῃα ῬΘΥΒΟΣ 

ἐπ ἰΐδ ᾿ΐδο δαὰ ἐμθὰ ἰπ (δ6 ποχὶ τονοσγίϑ ὕο [80 (δἰτά, ΤΩΔΥῪ ὈοϑαὶΪν 6 ΤΑ τος 
532} ΤῊΘ οχδοῦ τιρδηίΐης οὗ [815 ᾿νογὰ 18 ποῦ κκποσω. ΤῊΘ ΕΥ̓͂, 8 ν 18 ὈΔϑοα ΟἿ 8 τονίδίοῃ 

οὗ (86 ἴοχί δηα ἰδ δβαυρροτί οἱ Ὁν θϑανόγαὶ νϑγβί ΟΏ8. 
43215 Τὐς,, ἰγοαίξα ας α δετιϑαῖδδε {, 
5321] ΗδΌ., δλδαάϊΐπι, ὈγοῦΒΌΪν δἰ ταῖν ἴο 1ῃ6 ἀναὶ δι δλίάιι,, ταῖϊθοσ ἀοὶ(οβ τορσοθοηϊοα Ὁν [86 

Βυ 5 ον οοϊοβδὶ. Τῇ ΟΚ. ΤΟΘΌΡΓΙΒΕ ἄἀεπιοπα Ὀδδὺ τοργοάυσοϑ [86 Ὀτγίταἰ να ἰάθα. 
νυ 3218 ΒΟ] ονίης ἴδ Ὀούΐοῦ ἐπὶ οἱ (πὸ ΟἸκ., ϑντῃ., ἴὰ6., δα Τατα 
ν3218 1,1, πονυτ σα ἕη ἀπροῖε δθουδὴ ἰβ δεῖθ οοῃοοῖνθα οὗ ἴῃ ὑπο᾽ ἀουδ!]ο σγό]ο οὗ ἴδ δίδοσ 

δοὰ πρξνὰ οἵ ᾿ἰρ Ῥϑορΐδϑ. 
20 1.Δι., α σεπεγαίϊοπ οἵ Ῥετοεγδίοηξ, ὦ. 6., κἰνθη. ἴο Ῥδινουβί δ. 

εὑ τα ΙΔι., δγϑαίδλε οὐ νατιίξι65, 8, δοογηία! ἀδαϊκηδίίοη οἵ 106 ἔδ᾽ϑ0 βοδίδμοῃ οὶ οα. 
5,2. τυάο, ἀϊδογχϑηϊζοὰ Βοζάθ. 

4685 

Το 
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ἩΤΓΉΟΥ Μ1}} 6 5ΒῃγυηΚοὴ τι ἔδπιῖπο, 
Απὰά ἀεδνουγεοά ὈΥ ἔδσσγος ἴονοῦ 8Π6 ροβϑἐ !θηοο,ὃ 
Αμπὰ ἰδε ἴθοὶὰ οὗ νι] ᾿οδϑὶβ νν}}} 1 βϑεπα ὕροη ἴποτὰ, 
Ὑγ} ἴῃς νϑρομλ οὗ ἰμ6 οΥαΉ ηρ ἰμιηρ5 οὗ ὑμδο ἀυϑὲ." 

ΥΨΠΒΟουῖ, ἴμ6 ϑιυνογά 584}} θογοᾶνο, 
Απά νη ἴῃ ᾿πΠῸΡ ΟΠ ΟΓΞ ἴθσγογ, 
Ὑουῃς πδη δηἀ νἱγρὶῃ Αἰ1Κο, 
Το βυςκίηρσ σὨ] ἃ τι [Π6 τηδη οὗ ζταν [Δ ]Γβ. 

34 πουϊὰ Βανα 8δϊ4, “1 ψ}} βῃδίζον {μθτ ἰπ ῥΐθοοβ," 
1 ν1}} ὈΪοῖ ου ᾿ΠΟΙΓ ΠἸΘΙΠΟΓΥ ἴσοι δὴν ΠΔ6Π,᾿ 
2, δα 1 ποὲ ἀτεοβδαάβα νεχαίϊίΐζοῃ ἔγοχω τὰν ἴοςϑ, 
1,οϑὶ ᾿μοῖν δάάνογβδαγιθβ Βῃου]α ποῖ υπαογβίδηα, 
Αμπά 8ᾶὺ, “Ουγ μδηὰ 15 ν]οϊογίουβ,᾽ 
Αμά ποῖ, “δεμονδὴ μαῖῃ ἀοῃο 4]]} {}|15.᾽ 

ἘῸγ ὑπ δῖὸ 85 8 Ρρθορΐὶε ὈῬογεῖϊ οὗ οουπϑεῖ, 
Αμπά διπβοης ἰμο ἔμο γα ἰβ ἢ Ὁπαογβίδπαιϊην. 
9}. 4 {6 ν θδοὴ τ ῖβθ, ὑπο ψουἹὰ Βανε υπαογβίοοά [ἢ15, 
ΤΊΟΥ πουϊὰ Βᾶνο ρογοεϊνοα {μοὶνγ ἤπδ] οηα. 

ΒΗ ον 5ῃουϊὰ οπα ρυζγβιια 8 ἱἰπουβαηᾷ, 
Απά ἵνο ρυΐϊ ἴδῃ ἱδουβαπα ἴο βιρῖ, 
γεγο 1ἴ ποὶ ἰμδὶ ὑμοῖγ οοΚ 84 8ο]ά {ἢ 686, 
Απά δεβονδὴ 84 ἀεἸ] νοεγοά ποῖ υρ ἢ 

δΙΕῸΣ ἰΠοῖγ τοῸΚ 15 ποΐ 845 ουὖγῦ Εοςοκ, 
Βυῖϊ Οὔ δηδθηλθϑ ὑμοιηηβοῖνοϑ τηϊϑὶ τηράϊ δἰ. 
ΘΕῸ ὑμεὶγ ν]ποί 15 ἔγοσα ἰδ νὶπε οὗ ϑοάοπι, 
ΤΠ βργίηρβ ἰοσγὶ ἢ ἔσομαι ἴῃ 6 γδπκ 301] οὗ (σοι οσσδῃ; 
ΤΠΟΙΓ γαρο8 8ΓΘ ΡΟΪΒΟΠΟΙΒ ΚΞ ,ΆΡΟ68, 
ΤὮΟΥ ἢδνε οἰυδίογθ ὈΙςοΓ 85 μ8}]. 

ὍΣ ΤΓΉΟΙΓ τ ἱη6 19 ἰῃΠ6 νοποιῃ οὗ βΒογροηΐϑ, 
όϑαϊν {κὸ ἴπ6 Ροΐβοῃ οὗ ΘΟΌΓΒ3. 

8119 ηοἱ πὶ ἰαϊὰ ὉΡ ἴῃ βίογο ἴοσ "πη6, 
Θ δ α τΡ ΒΘΟΌΓΕΙΥ ἴῃ ΤΥ ἰΓΘΑΒΌΓΙΟΒ, 

6 ῸΓΡ [Π6 ἀδγε οὗ νϑῆροδποοθ 8Π4 ΓΟΟΟΙΊΡΘΠ86, 
Εον 186 ἴἴπλα σμθη {δεῖν ἰοοῖ 5384] 51} 3 
ϑίησα ἴΠ6 ἀδΥ οἱ {Πο6ῚΓ ΓΗ 18 ΠΘΆΓ, 
Απά ἴδ6 ἰμῖη958 διυννδι της ἰπδ6 πὶ γα οομηϊης [δΞὶ. 

αὐ αε τωρ ῊΣ ΠΡ ΚΘΙΣΝΙ 080 ΦἸ}9 Ὁ ΒΟΓΟΠΟΘ ΑΙ ΘΆΛΟΣ ἐπϑ ῬΘΑ θνπῖου; ΟΊ. Ῥὰ. 919, δηὰ 

ἐδ Ὥρα τῆς ἐς αἰπηιας [ΠΆΤΑ ἐν τὰ ΒΔΡ. ΠΟΘ ἜΡΟΝ ,ν Υοϊ. Ϊ, Ρ. 977. ὲ 
Φ 6 ΗοΌὉ. νογσὰαὰ 18 οἱ οι ταϑϑηΐησ Θ γὸ ΓΟ ογ Ων 8 δαυρροτίδα Ὦν ἃ οοζῃδίθ 

τοοῖ οἵ ἴμο Αταδὶς δὰ Όν ἰδ6 αἸκ. διηὰ ἴμιο. 
43.289 7, ̓ς, τῃ0 στρο  ἐϊ65. 
4321: Τμὸ ̓ἰάδβ ΔΌ ἴο Ὅ6 δοτηοτδῦ [86 Βδτὴθ Δ ἰῃ 1 ὅδιω. 25, πῆοτο [818 ὑδυδυλ] πογὰ 

ἦθ δ'δὸ υϑεὰ. ὕπηκοε εδον ΒΡ 5 Ρουπιου 186 Βαδίῆϑῃ δδνὸ πὸ Ὀθηΐζῃ Ὁοά ἰο δϑρουδοὸ ὑμοὶγ σδυϑδο. 

ε325 850 ἥγτη., ἴλιο., αἸκ., διὰ 1,Δ1. 
ἰοχίδ. 

ἩΘΌὉ. δοὰ [.κ6., Υ πιθ. ΤΏ οἴτοσ, ἩΒΙΟΝ 18 δὴ ΘΔΔῪ 
ΟΏὯΘ, Ρσγοῦδοὶϊν 1ἴο6 ἰη ἰδ6 Ἰδεϊοσ ΤὨΘ οομίοχὶ δἰ'δὸ δυρροσγίδ (μ6 ἰογιηθγ. 

4θ4 
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ΘΕῸΣ δεμπονδὴ ν1}}} νἱπάϊοαΐοἢ 8 Ῥϑορΐο, 
Αμπά βῆον ἰπιβοὶ οοϊηραβϑίομδῖο ἰονγασγα ἢἷ8 βοσνδηΐδ, 
ὝΜοΩ δος βοοὶὰ μδῖ βίσγοησίῃ 15 3ΌΠ6, 
Αμπὰά ἐδαὶ πεΐτμον ἐεἰϊϊαγοα ἢογ γα σοδίποι. 

8] Αηά κα ν}}} δᾶν, “ΟσῈ τὸ ἱμοὶγ ζοάϑβ, 
ΤὨο τοοῖ ἰῃ πο ἔπον βουσὶ τοΐυμο ἢ 
9 7} 6ν 00 αἷς ἴῃς ἔδὶ οὗ {Π 6 ]Γ 58. γ οα5, 
Αμά ἀγϑηὶ ἴμ6 ψῖπο οὗ ὑποῖν ΠΙ δ 018 --- 
Το μοιη σῖβα ὉΡ δηα ἢοῖρ νου, 
οἰ μοι 6 ἃ 5μο τοι ονοσ γοι. 

δϑῶδο ῃον, 1, 1 δ ἢ6, 
Απά Ὀαβῖδ πιὸ ἔμογο 18 ῃο οἷδογ ροά, 
ΠΟΘΙ το ρυὶ ἴο ἀοαὶδ δά γίης ἴο [Ἰΐο, 
Ι[δνὸ πουπάρά δηᾷ ἰὑ 15 1 σῇο Βεϑὶ], 
Αμπά ἴδοσὰ ἰ8 ἤοῆθ ἴο ἀοἶῖνοσ ουἱ οὗ τν Βδηά. 

ΦΕΟΡΙΣΙ  ὑΡ ΤΥ Βαπά ἴο Βοᾶνθῃ 
Αμὰ βᾶὺ, “4481 [ϊνὸ ἴογονοζχ, 

ΟῚ ν}}} τ πεῖ τὰν αἰ ἰογίης; βτνογά,Κ 
Απά τὴν δδηά 8}|4}} ἀδνοῖβ :ἰβοὶἐ ἴο Ἰυάρτηρηϊ, 
Ι ν1}}] ὁχοουΐϊθ νθηζοϑῆοα ΟἿ ΤΩ Βα νογβαγιθβ, 
Ἀμπά ν1}} γτοοοιρϑηβα ἔποϑα γἢο μαῖδ της, 

Φ] ν1}}} πλαῖκα ΠΥ δετονϑ ἀσυκ πῖϊ Ὀ]οοά, 
Αμπά πᾶν ϑνοσα 5}14}} ἄδνουὺσς 65}, 
8 ἰδς ᾿]Ϊοοά οὗ ἴδ 8ϊαὶπ δῃα δα οσδρίοσγβ, 
Ετοιὰ {πὸ Ποδαϑὶ οὗ μα μοβίῖ]α ἰοβάογβ. 

ΘΩΙΗΡ Ἰογουϑῖν, Ο παίϊοῃβ, οὗ μἴ8 ρθορῖίς,": 
Εογ δ ψἢ}} ανθῆρε ἴῃ Ὀἱοοά οὗ ᾿ιἷἰ8 βοσνδηΐδ, 
Αμά ν1}} ὀχοουϊα νϑυσοϑῆςσα ΡΟΣ ἷβ Δαν Βα σ θβ, 
Απά βδαποι γα ὑπὸ ἰδ 69 οὗ Ηϊ8 ρθορίβ. 

171. ΤΟ 1,οβδοηβ Ταυρδὶ ὈΥ [5τ86}}8 ΜΙδίακοβ, Ρβ. 78 

ῬΒ. 8 ἸΟῖΐνε δαγ, Ο τὰν Ρϑορίθ, ἴο τὴν ἰθβδοβίην, 
ΠΟ] πὸ ΟΣ 68Γ8 ἴο ἢν ψοσάϑ.Ὁ 

229 Τάϊ,, Ῥγοπουποο ἡμάρνιεπί (ον. ΟἿ. ἰ86 ἬοΣΣ οἵ ἰδ να. ἰῃ Ῥδ. 1835: 
1825 ἘοεῚ αὐ ΒΒΙῺΘ Ὁτονοσθίδὶ ὀχργοθαίου, οἷ. 1 κβ. 1419. 215 11 Κίκα. 94, 14, Ις ἰδ οαυΐν- 

ΕΠ 171 Ῥα. 78 1 ἴδ οὔθ οἵ ἐδ τηοσὺ τοροεϊτϊουβ Ρ68. οἵ 80 Ῥεαϊΐοσ. [{ ἱβ οἰοδοὶν τοϊδιϑὰ ἴο ἐῃ9 
δ μαρσσθα πιο ᾿ἰλοταΐυτο ἰπ πε οἢ 86 ἰδίοτγίοδὶ τγϑδ δυδοταϊπδῖθ ἴο ἴμ6 τογαὶ δηὰ τοϊαίουϑ 

βατροῦς Το Ροοῦ νγδβ οἰδδυὶν [ϑυλ ας νὴ} (Π6 σοταροασὶῖα παιταῖίνο οἵ (πο Ῥοωϊδίδυος, οἷ., 6. 0.» 
Ἡ͵ διὰ πὶεδ 56}} Ἰαύδν 76 ἰη ογργαϊδιίοῃβ οἵ ἴδ Βυδῇ 88 δῖ (ουπὰ ἰῃ {86 Ὀοοῖς οἱ ΤυδίϊοοΘ. Ηἰδ 

ἰἀοπεἰβοδείοι οὗ ἐδ τωϑῆτβ ἴῃ [86 ὙΠ] άθγθϑ8 πὶ ἢ [9 ἰοοά οὗ Βοανϑηὶν Ὀϑίημβ, ᾿, τδαρα ἰρωυτεν 
ΔΌοΘ νὴ ΟἷΚ. ἐδουχθε. ΤῈ οδοΐχτοδ πίοι Ὠ6 ἰ8 δϑοικίησ ἰοὸ βοῖνϑ, 2, 15 δρραγϑηςίν ὑδ9 ᾳυοαϊου 

»781 Ηοῦ., τηογὰδ ο7 πεν πιουιϊδ. 
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ΓΕΒΘΟΝΒ ΕΉΟΜ ΙΘΒΑΕῚ, 5 ΒΙΒΤΟΕΥ 

Ἵ σ1}] ρθη τὰν του τ ἰῃ 8 Ρδγϑθϊςο; 
Ι νψ}}} υἱΐονῦ οηϊσιηδϑ οἱ οἷά, 
ΙΝηδίὶ τὸ αν ἤεοαγὰ δπα Κπόνῃ, 
Αμπὰ ουὖν δίμογβ αν ἰο]ὰ ἴο 8. 
{γε ν1}}] ποὶ μιά6 ἵπθῦὶ ἔσομαι ὑποὶγ Ομ] ἄγοῃ, 
ΤΟΙ ς ἰο ἐπα ρομογδίίοη ἰο σοπΊθ 
ΤΟ ῥγδὶβ868 οὗ δεπονδῆ, δηα ἢΐ8 βίγοησίῃ, 
Απά ἰβ8 νψομπάογίυ! ψογκβ ἰμδὶ 6 Βαῖἢ ἀοῃα. 

δΕῸν Πα οϑίδθ ]5ῃ6 4 8 ἰαϑ. ΠΟΥ ἰπ ΄δοοΡ, 
Απά δρροϊηϊδα 4 αν ἴῃ [βγϑοὶ, 
ὙΥΒΙΘἢ ἢδ σοιῃπηδηαθα οἱἷἦ Δί 6Γ85, 
ΤΒδὶ μον βῃου]ὰ τα θὰ Κπόνῃ ἴο ἐποὶγ Ομ] ἄγῃ, 
ὍΤΠδι ἰδ ροπογαίϊίοη ἴο οοῖηα ταϊὶ Καον,4 
Ἑνοη {πο οἰ άγοη ἰῃδἷ Βῃουϊαὰ Ὀ6 Ῥογη," 
ὟΝο 5Ποιι ἃ δγὶβο δηα ἰθ}} ἰῃθιλ ἴο {ποῖ σΒ] ἄσθη, 
ΤΙ ἴΠ6Ὺ πλϊχς βοὶ ὑΠοὶγ Βορα πῃ αοά, 
Απά ποῖ ἰογχοὶ ἰπῸ νοῦ οὗ σοα, 
Βυϊ δἰ ΠΥ Κοαρ 8 σου δΠπαϊτηθηΐ, 
δΑπὰ χϊϑῃΐ ποῖ θὲ 85 ἰμοὶνγ δίμοῦ, 
Α βίυθθογῃ δπα γορϑ! !ουβ φοπογδαιοη, 
Α φεπογαίίοη ἰμδἷ βεῖ ποὶ ὑμοὶγ ποατὶ δγιρὶ, 
Απαὰ ψΨὮοβα βρ γι τνγα8 ποῖ ἰδ ἴα! τ αοα. 

ὕ]Ή 6 ἙοὨΠάγοη οὗ ΕΡἢ γα πλ τ γο ἃ ἀδοοι ι] μον," 
ΤΟΥ τυγηθα 6. Κ οὐ ἴπ6 ἀδν οἵ Ὀαι 16. 

ἈΤΉΘΥ Κορὶ ποὶ ἴπ6 οσονοηδηΐ οὗ αοά, 
Αμπὰ τγοΐυβοα ἰο τγδῖ κα 'π ἢ ἰδανν, 

ἸΑΠπά ἴμον ἰογαοῖ μὶβ ἀθ66 65 οὗ πιϊρἢϊ, 
Αμὰ ἢ15 νοπάγουβ ψόοσγκβ ἐμαὶ ἢ δά βῃονεα ἤθη. 

ὭΤῃ {πΠ6 β'φῃϊ οὗ {πο ὶν ἰδίμογα ἢὸ αἸ4 ψτοπάογϑ, 
[η Επγυρῖ," ἴὰ ἴπ6 ἰογγιΐογυ οὗ Ζοβδη. 

1.5 οἷανα ἴμ6 868. δη4 τδά6 ἔπθπι ρ858 ἱπγουσῇ, 
Απά δὲ πιδάς ἴῃ τγαῖθγβ ἴο ϑϊἴδῃα ὉΡ 88 ἃ ἢεβϑρ. 

ΜἘν ἀδὺ δα ἰδϑὰ ποτὰ νὴ ἃ οἰουά, 
Απά 84}} πρὶ σι ἃ Πσῃὶ οὗ ἤτγο. 

1}. 5 οἶανα ἴῃς γοςῖκβ ἴῃ ἐδθ τ! ἀογῃ 655," 

οἵ πᾶν ἐδ τίνι! ϑϑγηαγί (85 δ ΓΘ δὸ ροῦνοῦθο δπὰ βανο Ὀδθη τοὐοοῖθα ὈὉν ὕοῆονδῃ. Ηΐβ χη] δπδίϊοη 
8 ὑμπᾶῦ μὸν ἤδνθ θθθὴ ογοοκϑὰ ίγοτῃη ἱμεὶγ δαγιἰθϑὶ ἀανα, οἷ. ν. 49:41. δηᾶ (μδὺ Φϑβονδῃ δἱ ἴῃ9 
Ὀααϊπηΐϊηρ οἱ [ϑγβϑεὶ ἰδ Ὠἰβύοτν οἤοϑα ποὺ ἴμ6 ὑτῖρε οἵ ΕρΒτγαῖπι θὰ τ86 ἐγίθο οἱ ᾿υάδῃ, “7:5, Εν!- 
ἀδρῦν {86 08. 8 ἰαΐοσ (ἴδῃ ἴῃ Βαιηδγἴϑδη βοβίδιω. ΤὍσδ οἷοθθ γοβοιι δῆ 6 Ὀούνϑοη 108 οἰαθογαῖθ 
Ῥτοΐδοθ δηὰ ἰμπδῖ οἵ Ρσγ. δηὰ {δ6 βίτοῃᾳ '"νἱδϑάοπι ποΐδ 81} ροΐϊηῦ ἴο ὑμ6 αἷς. ρογίοα 85 186 ἀβί. ΤῈθ 

ἰοῃ οὗ [5γϑ6}᾽ 5 ῃἰβίογν 85 8 συοΐθ οἱ βίῃβ, αἰβαϑύθγθ, τορϑηΐϑῃςθ, δὰ ἀθινογϑῆοθϑ ἰδ ἰδ δὶ οὗ 
186 οαϊΐοτς οἱ Τυάκ. 

478ε Οἱ. ι. 6.5 
τ 78 Ῥοβδίθϊν ΒΟ ΟΒΘ ΕΓ: 
9789 (οττγεοίΐης ὕπ6 οὔβουγο Ηδθῦ., νι ἢἱοἢ τοϑάβ, τρεγὸ ἀγπιρὰ απὰ οαγγγίηρ δοιοδ, ὉΥ ἐδ οἷοϑθθ 

ῬΔΓΆΪ16] ἴῃ 5] δα 186 ἀοτηδηάβ οἵ [86 Ῥδγδὶ οἰέβση. 
1781: Τὰς, ἐλε ἰαπὰ οΥ Ε ἱ 
878} Οτ, οῃ)θηάϊησ Ἡἱ Οτᾶϊς, αϑ γίρογα ἵν ἰλο υοὐἱάογηδδε. 
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ΓΕΘΒΟΝΘ ΤΑΘΗῚΤ ΒΥ ΙΒΕΒΑΔΕῚ ΒΒ ΜΙΒΘΤΑΚΕΒ 

Αμά πιδάϑ ἔμθπι ἀγὶηῖκ ΔΡυ ΠἀΔΉΓΠΥ 85 οὐ οὗ {π6 ἀορ 8. 
1ς Ὀτγουμῇῖί 5βἰγοαπιϑ αἰϑὸ ουἱὐἱ οὗ ἴμμε τοόςκ, 
Αμά οδυϑοά νδῖοσβ ἴο τὰ ἄονῃ {Κα Γἰνοῦβ. 

ἸΥεἱ ἔμπον σοηἐϊηποα ἴο 51 δϑδϊηϑὶ ᾿ΐπι, Οὐοτω- 

Τὸ τερεὶ αραϊπϑὶ ἰμς Μοϑβὶ ΗἸζΕ ἴῃ με ἀεβογῖ. ἐχέθη 
ἸδΑ πα {πον ἰειηριοα αοά ἱπ ἱμεὶν Ποατὶ Ῥϑορὶϑ 

ΒΥ δεκίηρ ἰοοά δοοογάϊης ἴο {μοῖρ δρρείϊϊα; 
ΨΥ 68, ἰΠ6Υ Βροῖκα δϑαϊηϑὶ ἀοα 8δη4" 5814: 
“Ὅδῃ ἀοά ρῥγορϑζε ἃ ἰδυῖα τὰ ὑμ6 ᾿ ΘΓ 658 ὃν 

3015 ἢς 8150 δ0Γ6 ἰο σῖνε ὑγεδα ἢ 
ἍΜ] μα ργον! Ἂς 688} ἴον μὶβ ὑρθορίε 

ἘΤΠΗογοΐογο δοβονδὴ Ποδγά, δπα νν88 στόίὶ; 368ο- 
Απά 8 ἔτε ν8ϑ Κι πάϊϑαά δραϊπϑὶ ὅδοοῦ, ἐκηης 
Αμπά δῆβογ 8130 οηΐ Ὁρ δϑαϊπϑὶ [βγϑοΐ,π πδάοῃ 

ΖΒ ΘΟοΘυ56 ἔπο ν Ὀοονοα ποῖ ἱπ αοά, 
Απὰ ἰγυβίοα ποῖ ἴῃ ᾿ἰβ ρονοῦ ἴο βᾶνα. 

ΞΥ οἴ Πα σομημηδηδοά ἴῃ 5Κῖο5 ἀρονϑ, 
Αμπά Πα ορϑηθδά ἰδ ἄοοῦβ οὗ οᾶνθῃ; πιλπῶς 

ΜΑΠά ἢ6 γαϊπθα ἄόνῃ τϑηπηδ ΠΡΟῚ ἴδοι ἴἰο οδἷ, 
Αμπὰ ψζᾶνο ἔμοη ζτγδαὶη ἔγομι ἤθᾶνθῃ. 
δὴ αἱ οδἱ ἴῃς Ὀγεδα οὗ με σαὶ οὔ 69; 
Ης βοΐ μοὶ ἑοοά ἴο {δε ἐυ]}]. 

Ξ6Η,.ς βοπί ουἱ {πε οδϑὶ ψὶπα ἰπ {μ6 ἤρδνθῃβ, 
Απά ᾿γῪ δἷβ ρονεῦγ δο συϊάρά [86 βουὶϊῃ νἱπά, 

ἽΤΑπά γαϊηθα βοβϑῃ ὕροῦ ἴμοπὶ 845 μα αιϑὶ, 
Αμπὰ νἱηροα Ὀἱγαάβ 85 ὑπὸ βαπά οὗ {Πὸ 8685; 

Δ πα ἴποὸν [6115 ἴῃ 86 πιἰά8ῖ οὗ ΠΕ ῚΣ σδΠΙΡ, 
Ἐοιυπά δρουϊ ἱμοὶνγ μαριϊϑὶοη5. 

3030 πον αἰὰ οδἰ, δπὰ σψογὸ νι ὸ}} 8164; 
Αμπά Βα Ὀγουφσῃΐ ἴμ6πλ ἐμαὶ ΒΟ ὑπΠ6 Ὺ ἀοϑγοα. 

ΤΉΟΥ ποσὰ ποῖ οϑίγαηροαν ἔγοσῃ ἐπὶ ψ Ὡ]οἢ ἰῃογ ἀαβιγοί, Το 
ΤΏΙ ἔοοά νν88 γοΐ ἱπ {ποῖγ που 8,5 ἠυὰς- 
ἸΏ οη {Π6 δῆσον οὗ ἀοα ποηΐ ὉΡ δραϊπϑὲ ἔμ πὶ, ταδὶ 
Απά 8[ὁν οὗ {86 ἰαἰἰοϑὲὶ οὗ ἔοι, 
Απά βιιοῖς ἄονσα ἰμς ομοὶςοϑὶ οὗ [ϑγϑεῖ. 

[ἄν 

ν 7819 βρρ ἐρπὸ οι κωρς, ὅλο απά, τοαυϊτοα Ὁ δὸ τηοίσο δηὰ ὁ0 
Ὑ789.Ὰ 888 δα ἀοὰ ἴδ6 ὕγοδο ΕΣ Σ πὶ ἀοδίσζουβ ἐπ ρδγβ)]οϊΐαση, Βολοϊά, 

Ὧδδ επιοίδ ἰδδτοοὶ, ἀανν δὴ ιεννε. αι Ηὶ ἀρ κϑίγϑο αν λα 
χ» 785 Ῥοραίοὶν 4818 πο ἱβ τρια α  ἐδ ϊὸ δ ποὶ ὑ ϑιιἐρεὶν οοςδὶδιϑῦ ἢ 5, ΤὮο δπεῖτο 

ὙΎΘΑΥ ΠΕΥ- 668 βθσσα Ὁ. ΒΒΟΠΗΘ ΒΟ ταϊηῇ 89 

5785 ΤῊ ροϑὲ οῖὸ ᾽δδ6 ἴῃ σηϊηα ἰ)0 ΔΙωρτοαῖδ πο ἢ τγδδ Ὀοϊονοα ἕο Ὀ6 ἐδο οοά οὗ ἰδο ᾳοὰδ 

«85 80 Οἷκ-., 1,δΔἴ., δπὰ Βυτ. ΗδθΡ., λ6 οαυδοά 1 ἰο [αἱξ. 
878329 7, ὁ. γροτο ἰπ 1890 δοὺ οἵ οαἰέπῃ. 
4789 Ῥοδαὶ δὲν (δα ᾿ἰἰηοθ 6 δοοο: άδγσυ. 
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ΓΕΒΒΟΝΘ ΕΈΟΜ ΙΘΒΑΕῚ,᾿ 5 ΗΙΒΤΟΒῪΥ 

8 ΑΓἴ6Ὶ 411} 1:18 {πον ϑἰπηρα 511]}, 
Αμπὰ Ὀοϊϊονοα ποῖ ἴῃ Βὶ8Β ψοπάογἔι! τψόογἶκ. 

2230 ἢ6 σοπϑυμηθα ἰμοὶγ ἀδΥ8 ἴῃ νην, 
Αμα ἰπΠ6Ὶῦ γ68Γ58 ἰῃ ἰθγγου. 

Ἡ͵ΒΘη ἢο δον ὑπο, ἰμθὴ [Π6Υ βουρπὲ Ὠϊτα; 
ΤΊΟΥ σγοϊυσγηθα δηα βουσῃΐ οὐ φοδγηοϑίν. 
δΑ ῃἀ {π6ν σγϑιλοιροσοά ἰμδὶ αοά τν85 ἐμεῖς Βοοῖ, 
Απά ἰδὲ Μοβὶ Ηἰϊρι ἀοά ἰδμοὶν Ἐδάδοσηοσγ. 

θυ {πον Βεαιϊογεα τὰ 8 {86} του ἢ, 
Αμὰα ΠἸδα ἴο Βἷπι ψιῖϊὰ {ποὶγ τοησιο; 

͵ ΕῸΣ {πΠοὶγ Ὠοαγὶ νγαβ ποῖ τὶ τι Ὠΐπ), 
ΝοΙΒοῦ ποσὸ ἴμον ἔδιϊ ἴι! ἴο ἢ8 οονοπδηῖ. 

ϑ 81 Πα, πη ἀοοα, 15 τηογοϊζυϊ δη ἃ στδοίοιιϑ, 
Ης [ογρίνεὶῃ ᾿πϊαυϊν, δηα ἀοβίγογοί ποῖ, 
ΑΠα ΤΔΗΥ͂ ἰἰπλ68 ἰυσηοὶῃ ΑΥΤΑΥ ἢ18 ΔΉΡΟΓ, 
Αμά ἄοίιι ποῖ 5311}Ὁ ὉΡ 411} ἷβ σαί. 
δ᾿ ἢ ἢδ γοιβοιθογοα [ἢδὶ ἰμοῪ ποσὰ θυ 65}, 
Α Ὀγϑαὶὰ ρδβϑίῃηςἘ διΎΘΥ, ποῖ ἴο τοϊυσῃ. 

ΦΗ ον ὑμπον γορο ἰοα ἀραϊπϑὶ ΐπὰ ἴῃ 6 τυ] ἀο 685, 
Απά σιϊενοα δῖπ Ὀἱζζουν ἴῃ {πΠ6 ἀσβοσχὶ " 

ΘΑπα δραΐη ἴμον ἰδηιρὶοα σού, 
Αμὰ ρμαδϊπράϑ με Ηοὶν Οηδ οὗ Ἰβγϑεὶ. 

ΦΤΊον ἴδιο ἴο γσοηθιδογί ἢἷβ μδηά, 
Αμπά {πὸ ἀν ἤθη Βα γοάθομηθα μοι ἴσομι {6 Δάν ΒΑΓ: 

ΦΉΟον ἢ 86ῖ ἢ]15 5:28 ἴῃ Επυρὶ, 
Αμὰά δὶς ψοπάοιβ ἴπ ἴῃς Βο4 οὗ Ζοδῃ, 

ΤΑηᾷ τυγηρα ἐμοῖν σίνογϑ ἰηἴο Ὀἱοοά, 
Απα ἐδποὶγ βίγοδιηβ, 80 ἐμαὶ {πον οου]ά ποῖ ἀτΣΊηΚ. 

ΦΗς βοηὶ διποης ἴῃ οπὶ 8165, ἰο ἀδνοιυσ ποιὰ; 
Ετορβ, ἰΚκονν 86, τ ἢ ἀοβιγογθα ποι. 

4Ἠ-ς ρανε ὑποὶγ ἰπογοαβο ἴο ἴΠς6 οδίογρι ΑΓ, 
Αμὰ [86 ἔγυ 5 οὗ πεῖν Ιαθον ἰο ἴῃς Ἰοοσυδί. 
4ς 5ιηοῖα [Π6ῚΡ νη 65 τ ἢ μ8}}, 
Αμπὰ ἐδοὶν βυοοιλογο ἰγθοϑ τ ἢ ἔγοβῖ. 

ΦῊς ρσανα ον  {Π6}} οδίίϊο ἰο ἰῃ6 ροβὶ,ξ 
Αμπά τἢοὶν ΗοςΚ5 ἴο μοὶ Εγο-ο] 8.5 

ΦῊς 5Ξοηῖ ὕρου πδπηὶ ἴῃς ποδὶ οὗ ἢ]5 δΖΕΓ, 
ταί, δηὰ ἱπαϊσηαίϊοη. δπα ἴσους, 

4784 710} Βτίαμ5 τοδίογης (89 νοτὰ σϑαυϊγοὰ Ὦν (86 σαϑίσο δηὰ ρβγβὶ]οϊΐδσα. 
Φ78ε: Οἵτ᾽ δε α ἰϊπιῖ ἰο. 
{780 Τὰι., γεπιεγεδετοα ποί. 
ε 78.8 δο οὴ6 Ηοῦ. Μ8ϑ. δβῃηὰ ΣΩ Ἔρος ἰο λαϊϊ. 
8784 1], 6., ῬΟΒΌΠ]ΠΘΩΟΘ, 88 ἰὼ 0. 
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ΓΕΩΘΟΝΒ ΤΑΌΘΗΤ ΒΥ ΙΒΒΑΕῚ, 5. ΜΙΘΤΑΚΕΒ 

Α Ὀαδπῃά οἵ πιϑϑϑοηροσβὶ οὗ οδ᾽ αι γ. 
ΒΗ ᾿τηδΔ66 8. ΨΔΥ ἴοῦ ΠΪ8 ΔΏβοΙ; 
Ἡς βραγϑά ποῖ {δεῖν [16 ἔγοιῃ θαι, 
Βυῖ χανε {πεν 1ἴθ νοῦ ἰο {μ6 ροβϑ  ]θῆσο, 

δ' Αῃά βιηοῖΐδ 4}} ἰῃς βγβϑί- οσῃ ἴῃ Εσυρῖ, 
ΤΡοῖγ βιγοηροϑὶ! ἴῃ ἴῃς ἰδηΐβ οὗ Ηδηι. 

ΒΒ Πα ἰοὰ ἔογίἢ 18 ρθορῖὶς 6 βῆθθρ, 
Αμὰ συϊάοα ἰΠδπὶ ἰῃ 86 τ] ΘΓ 685 {Πὸ ἃ θοςοῖς. 

δΑἢ4 Πα ἰοἀ {Ποῖ βαΐοϊυ, σψιϊμοιυῖὶ ἀγοδά; 
Βυϊὶ {86 868. ονεσνυῃοϊπηθα ὑποὶγ ΘΠ ΘΙ165. 

δΑηά Βα Ὀτοιμὲὶ ἰμοιη ἴο δἰ ββδογεὰ θογάοσγ, 
Το ἰδμδὶ τπουπίδιη,} Εἰς 8 σι ϊ Βαηα 84 σαϊηρα; 

δΗς ἄγονα ουἱ ἴῃ6 πδίϊοηβ Ὀοίογο ἤθη, 
Απά δαἱ]οϊιθα ἔμθπλ δὴ ἱπμογὶΐδησς ὈΥ 11η6, 
Απά τῶδ866 ὑμο 5γδοὶ ἴθ ἄτνο ὶ] πῃ ἐμοῖς ἰοηἰδ. 

αἰ {ποὺ ἰοιηρίοα δηα γορο]]οα ἀραϊηϑὶπ ἰμ6 Μοϑὶ ΗΐΕ 
Αμπὰ Κορὶ ποῖ δ]5 ἰοβιϊτοη 65; 

ὅ:Βυῖ ἰυγηοα Ὀ80Κ, δηα 468} ἰγοδοβογουβὶν Κὸ ἴδὸ δι  Γ5, 
ΤὮοΥ ἰυγηῃρα 45146 Κα 8 ἀδοοϊίυ! μον, 
ΕΣ {Π6 Ὺ Ργονοκοα πἶμ ἴο δῆμον ψ ἢ ὑποὶγ ΒἸσἢ Ρ]δος5, 
Απά τηονοϑά μϊπ ἴο 768 ἰοῦ τψιὶὰ ὑπ6}γ σγάνθῃ ἱπηδ68. 

ΒΦ ΏΧΗρη (σοά Ποδ͵γαὰ {Π18, ἢ6 νγα8 στο, 
Απά σγοδῦν δ μογγοὰ 1βγϑδοὶ; 

βοῶ ἰῃδὶ 6 ἴογϑοοκ ἴδ ἱδθογηδοῖς οὗ ΘΒ] ΟὮ, 
ΤὮς τοηΐ στ ῃογὰ ἢς ἀνεὶς δυο η ΠΘΠ, 

δ᾽ Αηξ ἀοἰνογοα ἢἷβ βίγθη στη ᾿ηἴο σΔρ.νΙΥ, 
Απᾶ ἢ σίογυ ᾿ηἴο 86 δάάνθυβαγυ Β ῃδῃηα. 

ΞΗς ρζανα ον ὺ ἢ18 ρθορίβ ἴο ἐμ βνογα, 
Απά ν858 Ὄοχοθοάϊηρὶν τσοὶ τ ἷσ ἸΠΌΘΕΙΙΒΆΟΘ, 
ΕΟ ἀδνουγοα ὑμ6ὶν γουηξ τὩθη; 
Αμπά {πΠοὶγ νἹ ΓΖ 58} 39 ΠΟ ΙΔΓΓΙΔΩ6 ΒΟΠζ. ́ 
ΤΏΙ ῥγίοϑὶβ ἴ6}} ΌῪ {86 βυνογά; 
Απά δον ψιάονβ πδάδ ἢο ἰατηρηϊαίίοη. 

0 ΤΉΘη ἴῃς 1, οτά αυσακοα 5 ουἱ οὗ Βἴδορ, 
116 8 τοῖν ππδῃ Ὄνογοοσηα ὈΥ͂ πα. 

ὁδΑ πα Πα 5ιιοὶθ ἢϊ9 δάάνογβδγι οϑ ὑδοκινναγά; 
Ἡς τϑδ66 ποῖ ἃ ρογρεῖυδὶ γεργοδοῖ. 

17849 Τὰςϊ., α τοῦ ὃ, 6., ΒΏ(ΘΙΙΟ ΤΩΘΘΕΘΏΖΟΙΒ (δαὶ ΤῸ 
178 Βοϊϊονὶ 58. ἴῃ οοϊτϑοϊϊης ἐδ ΗΘ. 1λι., ὁ τυ οὴν οἵ ἀϑδα ̓εἰταηρίλ. 

τὸν Κρίς Ν τ Ἄχ τς ρα ΣΚ ἘΨΜΗΝΕ ΘΠ ΟΡ ἴῃ Νυ. ουπίαϊη, ΘΟ ἢ ν Υ ΤΡΙΘΙΒ ΤΟ 8.16 ὑρίκαρβε Ὁ ἘΔΙΘΉΗδ, 
τὸ 735 Ῥοδαὶὶ εν νβ. ἴδ α ἰδίου. ὀχρδηδίου οἱ ἐδ οΥἰκἷηλ) ἰοχῖ. 
578 ἨΘΌ. δα δ Οοά. 
οΟἼΒΕ᾽ 1ὰῖ., λαὰ πὸ πιαττίαρο 8 
»Ἴϑε ΤῊ τοπάογίηα 1 σορροτιρὰ ὃν Οἷκ. δυὰ 1,δὲ.1 
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ὁ] πα δε γοΐυβοα {μὰ ἰδπὶ οὗ δοβερῇ, 
Αμπὰ οδοϑα ποὶ [δε ἐγῖθε οἵ ΕΡὨΓδίπι, 
ΘΒ ὶ ομοβο {86 γῦρο οὗ δυάδῃ, 
ΤΏΟ τωουηΐ οὗ Ζίοι ψ Ὠ]οἢ ἢα Ἰονοίῃ. 
ΘΑ ἢ Βα Ὀυ}} μ15 βαπουδγυ πΚὸ ὑπ6 ποι ΐϑ, 
ΤᾺ Κα {πὸ φαγὶ νὶϊοῖ Βα αὶ οβϑὶδὈ ] ηοα ἔογονογ. 

ἸΟΑἡ ἢς οἤοβο αν! ἢΪ8 βογσνδηῖ, 
Απά ἴοοκ τα ἔγομι ἔπ Βῃθορίο 459; 

ΠΈΤΟΙΩ ἔο] ον ὑΠ6 οτνοϑ τιϊῃ γουὴς μα Ὀτουρὶ Ὠΐπι, 
Το ᾿ς [86 Βῃερβογά οὗ Φβϑοοῦ ἢϊ8 ὑθορίῖϑε, 
Αμπά οὗ Ιβγϑοὶ ἢΪἷ8 ἱπμογἴδησα. 
3. 6 βΒβορῃογάθα ποῖ ἰῃ [86 ᾿ηἰορτιῖν οὗ 8 Ποδγῖ, 
Απά συϊάοά μοι 5Κ1}}}ν τι ϊἢ Ὠ15 Βαπά.4 

8172. 51:661}8 ἘΘΌ6]ΠἸου 8658 δηὰ 7οδονδ ἢ ἶδβ Οοούποββ ἰῃ ἰπδ6 Ῥαβί, Ρβ. 106 

Ῥβ. 106 ἸΘἢ} κῖνε {πη κα ἰο Φομονδὶ, ἴογ ἢς 18 φοοά, 
Ἐὸν ἷ5 Ἰον ηρκὶππ685 οπαπγοὶῃ ἴογονοσγ. 
Ξγ7Ιο σβδῃ ὑσγοςϊδῖπι {86 ταῖν δοὶβ οὗ δοπονϑῇ, 
Οὖε βῇον ἰογίἢ 41} ἢΐ8 Ὀγβϑῖβ86 ὃ 
8]6586 4 ἀῇὸ ἰθὺ ψῇο συδτγὰ []υὲϊοα, 
Αμπὰ ἴδο ἴδῃ ψο ἀοοῖλι τρμὶ δἷ 411 Εἰπ|65. 

4Ποιηθδοῦ τ.5,7 Ο Φομονδὴ, ν ἢ ἔδνοσ; 
ΟἹ ν|811 τῃν ῥϑορὶς σι ἐμ βαϊναίίοη, 

ὕΤ͵]Πμδὶ τα ΤηΔῪ 866 {6 Ρτοβρουῖν οὗ τ᾿ γ οἤοβθη, 
ΤὨδὶ νὰ Τ]ΔῪ το͵οῖοα ἰῃ ἴῃς αἰδάμποββ οὗ (ἢν παίΐομ, 
Τμδὶ τὸ ΔῪ ἴοσυ τι ἰἷπα ᾿ηῃογἴδηςο. 

γε αν βἰπποά ἰομοῖμορ ψ ἢ οὐγ δὶ οΓϑ, 
ἿὟΝε Βανε ἼἽουπηηϊ ρα ᾿πϊαυν δηα ὑγαηβρταββοά. 
ἼὍυΣ ἰδίβοσβο υπαάογϑίοοα ποῖ ἰῃγ ΟΠ άοΓΒ, 
ΤΌΘΥ τγοιῃοιρογοα ποῖ μα τυ ας οὗ {Π γ ον] εἰ μη 65565, 
ΑΠπα ψεγὰ σορο!]!τουβ ἀραϊηδὲ {πθοῦ δὲ ὑἰῃ6 ὅθα οὗ Ηδοα. 
δΒυὶ Πα βανϑὰα ποῖ ἴον {π6 881κ6 οὗ [15 δ η6, 
Τμδῖ Πα τιϊσὶ τϑῖκα 8 ρονοῦ Κπόνῃ. 
η:ς γορυκοά ἴδε ὅε8 οὗ ΗΒδοϑάϑβ, δηά ἰϊ ἀγὶοά υρ; 

4 7875 ἘΠ] ονίης (86 δυροτγίον ἰοχὶ οὗ τηβον ΗθΌ. Μ55. 1.10., ιοὐδδ ἐλ 61} ο7 λὶδ λαπα. 
8172 ΤῊ Ρ5 ἀ68159 τὰ (86 βδατηθ ἐβοιὴθ 85 78 δὰ 105. [8 βρύυγροβο ἰ8 ἀϊάδοῖϊο δ μουσἢ 

ἐξ τδδ ἰπἰθηαϑὰ ἴοσ ᾿ἰξαγαῖοαὶ υδὸδ.. ΤῊ δυΐμοῦ αἰταδ ἴο Ὀτίης ουἱ 7εμονϑδ᾽ Β κοοάηθδβ Ὁν σοηϊγβδῦ- 
ἴῃς Ὁ τ ἱΓ [6γ86]᾽8 το ]ΠΠοἢ5 δηὰ ἱησταιυ6. Ηθησο μ6 Ὀοαίηδ στὰ (86 Ῥϑορἶθ᾽ Β ἰδοῖς οἱ [δὲ τ} δ 
16 ὀχοάυθ. ἴῃ κϑῆθταὶ 86 ἔοϊϊουβ ὑ89 οοτηροδίίο ἰσδάϊ του οὗ Εχ. δὰ Να., ἰπάϊοαίϊης ἰΒδαῦ ΒΘ 
ττοῖϑ ἰδΐθ ἴῃ 186 Ῥογβίδῃ οὐ τῆογ ὑγοῦδοὶν ἰῃ ὑπὸ Οἷς. ρεσϊοὰ. 8. 47 ἰηαϊοαῦθδ ἐμαὺ {86 τοδίογδίϊοῃ 
τ 88 ποῦ ναὶ οοτηρίεῖθβ. ΤΉΘ ΡΒ. ἰδ τϑϑ]ν 8 ταὶ ἀγαθὴ βδϑὺ (0 τηυδίο. ΤΏ βΘΏΘΓΑΙ ἔβθογν οἵ ἴδγβε! 5 
Βἰσίοτν ἰδ [πδὲ οἱ ἐδδ δυΐδογ οἱ ἴα Ῥοοϊς οἵ 7υάποϑθ: δ 88 8 τερϑθαίϑθϑα ονοῖὶϑ οἵ σϑῦρ})] οι, δ οίλοα 
δῇ [89 Βαπάδ οὗ μοδίδβϑῃ ἴοθι, δῃαὰ αἰνὶπο ἀθ]ἑνθγβῆοθ. 

1064 80 ΟΚ., Ααυΐϊ, ΤΒοοά., δηὰ οεγίδίῃ Ηοῦ. Μ58. ΗθΌ., πιέ, δῃὰ δὸ ὑἐμβγουφβουῦ {86 ν8. 
9106᾽ ΗἨοῦ. δα ἐπ Εσννί, Ὀὰξ (μὲ ἀοπίγογα ἐμ6 τρϑίτθ δα 'ἰβ ὑγοῦρϑΌΪν οπἷν 8 βοσίθδὶ δαὰϊ- 

ΟὮ. 
41067 Βα ν τονίδίης ἐδθ ΗορΡ. ΤΈΘ Οἷκ. ναγδηῦ πα ϊοαῦοθδ ὑἐμαὺ 80 νΒ. τγῶδβ οογγυρῦ. 
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930 δο ᾿ἰοά ἴμοῖὰ ἴῃ πο ἀορί8, 85 ἰπ 8 ν]] ΘΟ Τ655," 
10. η Πα βανοα βοτὰ ἔγοτα {μ6 μβδπά οἵ ἴῃ βπθΩΥ, 
Απὰά τγοἀθοιηθά [πθη ἴσοι {86 μδπηὰ οὗ {πε ἴοβ. 

"ΠΑης {μ6 τυδίογϑ σονογοα ποῖγ δανογβαγιθβ; 
Νοῖ ὄνϑῃ οὔθ οὗ μοὶ νὰ ἰοἵϊ. 

ΣΤΉΘΗ ποὺ ὈοΙΙονοά ἢἷ8 νογαϑ, 
ΤἬΏΟΥ 88δῃς [8 ὑγβϑ.86. 

ΤΉΘΥ βοοη ἰογροὶ ἷ8 τ ΥΚ5, ἴῃ [86 
ΤΉΟΥ νναϊϊθα ποῖ ἴοῦ 18 οουηβεϊ, ἐμῤοίριυὰ 

ΜΒ οἰ ἃ σγοδὶ Ἰοηαίηρ ἰπ ἴμ6 ψ]] ΘΓ 688, 
Αμπὰ ἰαβἰοθα ἀοά ἰπ πα ἀοβοσί. 

ἸΑπηἀ Πα σγϑαηϊθα ἰο ἱμθηὶ {πεὶγ γοαιιοϑῖ, 
Βυϊΐ 86ηΐ ΘΒ 655 υηΐο παῖν βου]. 

16] ῃ {ῃ6 σδιρ ΠΟΥ ἡΟΓα θηνίουϑ οὗ Μόοβ68, 
Απά οὗ Αδγοη, ἴπῸ Βοῖὺν οπο οὗ δομονβῃ; 

1ΤῊς φαγί ἢ ορθηδὰα ὕρ 8δηᾺ βϑν δι ονοα Πδίθδῃ, 
Απά Ἴοονογοά ἰδ σοιρϑην οἱ ΑΡΊγΓ8 ἢ, 

15. Αη4 4 γε σοῃβυπδα {Π6]Ρ ΘΟΙΏΡΔΗΥ; 
ΤὨΟ ἤδπια θυγηοα ὕρ {πα τις Κοα.Σ 

ἸΤΉΘΥ τη84ς6 ἃ οαΑ] δὶ Ηογϑρ, Αἱ 
Αμα ψουβρρΡοΘα 8 πιοϊΐθῃ ᾿πιᾶϑο; ΗΟΝΡ 

Ξ0ΤΉυ5 [Π6Ὺ Θχομδηρϑα {Ποῦ ΖΙΟΥΥ 
Ἐν {86 ᾿δρο οὗ 8η οχ ἰδδὶ οδὶβ 2Γ838. 

ΣΤΏΉον ἰογροὶ σοάὐ {ἐπεὶν ϑανίουγ, 
ὟΒο δὰ ἀοῃδ στοαὶ ἀθθαβ ἰη Εἰρυρῖ, 

ΥΥοΠαογίυϊ τοῦ ἴῃ ἰδ ἰαπα οὗ Ηδῃι, 
Τόν Ό]6 ἀ66 65 δὲ ἰῃς Ηρα 568. 
ΤΠ ογοίογο ἢ6 8814 ἱμδὶ 6 τνουϊὰ ἀδβίγου ἴῃ θη, 
Ηδὰ ἰϊ ποῖ θϑϑὴ ἰμδὶ Μίοβοβ ἢΪϊ8 σῆοβϑθη 
ϑιοοά Ὀεοΐογε ϊπὶ, βίθρρίης πο {π6 Ὀτγοδοῆ, 
Το ἔπτη ΔΎΘΥ [18 υγαὶῃ ἔγοσω ἀθϑι ΓΟΥ Πζ. 

ἩΤΉΘη πον ἀδβρ 864 {μ6 ρἰεαβαπὶ ἰδηά, Οἱ ἐδθ 
ΤΟΥ Βεϊονεα ποῖ μἷ8 νογά, ΤΌΤΟΘΙΕ 
ΔΒ ῖ πλυτιιγοα 1 ἐμοὶν θη β, 
Αμπά ποοαθα ποῖ ἰδ νοῖϊος οὗ Φεμονδῇῃ. 

530 ἢ6 5 οΓα ππίο ἴμθῖλ τὶ υρ]16α Ὠδηά, 
Τμδὺ Βα σψοι]α ἰοὺ ὑμθῖὰ ρϑγ 8} ἴῃ {86 τ] ] ἀ6 ΓΏ 655, 

2 πὰ ἰμαὶ μα νουϊὰ 8ονΚ ὑμοὶγ βεθά διηοῃς ἴῃ πδίϊοῃβ, 
Αμὰ 5βοδίϊζος ἔμοι δργοδαν ἴῃ ἴδμα ἰδη68. 

"1069 ΑὮ οοδο οἵ 18. 68: 
Υ]0612 Ῥοββὶ οἷν [18 ἔνο-Ὀοδὺ οουμρϊοῖ ἰ8 δοοομάδτν. 
τ 10615 ΤΏΘ ΑΓΔ οὶ παγγαῖῖνο ἴῃ Νιι. 1139 54 8 βίταϊϊασ ΗθΘΌ. ποσὰ ἡ παδει, αἀἴοσιαί. ΤῊΪδ 

ΤΩΔν Ὀ6 οτχίπδὶ δὰ {μ6 ργθβϑηὺ Ηθῦ. (86 τϑβι]ὺ οὗ ἃ ϑογί δαὶ εττοσ. Βγίχῃβ (Ρ68.,ὄ 11, 350) ἄν ΟΘΟβ 
ἴο τονΐ86 80 88 ἰο Γοϑα }οοα; Ὀυὲ (818 ΘΔ σο ἰ8 ποῖ βυρροτίοα Ὦν ἴδ ἢ οἱ ὑγοδαϊσωθαῦ οἵ [86 ᾿ΏθτΩηΘ 
ἴῃ ὑδὸ τοϑὺ οἵ ἴπθ Ρ8. 

χ 1061 ΤῊϊΒ νϑ., Ῥ ίοῃ ἀπρ  !]οδίθϑ8 17, τηδν Ὀ6 ἃ ἰδίδθν ΘχρΘῃδΊΟΏ. 
ΥἹΟΘΣΤ ΒΙσΠΟἾν τον ϑίης 86 ΗδΌ. νοῦ, νυ οι '8, ᾿μγουχἢ 8 βου] οστοσς, Ὀὰπὶ ἃ σορϑιος οἵ 

[δδῖ ἴῃ ἴδ6 ργϑοθαάϊησς ᾿ἰἰὩθ8. Οἱ. Εσοὶς. 203, 
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ΤΉοΥ Ἰοϊποά {παοιγβοῖνοβ ἴο ΒΔ8]}- ΘΟ υ, 
ἈΑμπά δἷδ ἴῃ6 β8δοῦ}ῆοοβ οὗ [Π6 ἀ686." 

9 7Γ}}υ5 ἱΠ6Υ ργονοϊκοα δϊπὶ ὈΥ ὑποὶγ ἀοϊηρ8; 
Αμπά ἴΠ6 ρῥίασιο Ὀσγοόκο οὐὔὐ διηοης ἴθι. 

δΟΤΉρη Ῥῃΐηθ 85 βἰοοά ἃρΡ δηἀὰ ἱπἰογοθαθά, 
Αμὰά 80 ἴδε ρῥδβιια νγὰ8 βίδυϑα. 

δ᾽ Αηά [δὶ ννγ88 οοιπίοα ἰο ᾿ἰπι ἴογ τὶ θοῦ ΒΠ655 
Ετοια βεποσγδαίίοη ἰο βοηογαίζοῃ ἔοόγονογ. 

ἜΣ ΤΉΘΥ δηρεγοά Ὠἱπι δὶ ἴΠ6 ψαῖΐογβ οὗ Μοῦ 8}, 
ὅ5ο δῖ οὐ ἐπ6ὶγῦ δοςουηΐ 1ἴ τυοηΐ 1] τ Μοβο5, 

ΣἜροδυβο ἴπΠον γορο ]οαὰ αἀραϊηδὶ ἢ15 ϑρί γι," 
Αμὰ Βοὸ βροκο γϑβϑῇν ΣῈ ἢ] 1108. 

ΤΉοΥ αἰά ποῖ υἱΐοῦν ἀδβίσγου {ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ68, 
Ἐνϑηῃ 88 δοιονδῇῃ δά Ἴοοτῃητηδηαρα ἰπθη, 
δι. ἰοὶ ὑβοιηβοῖνοϑ ταϊηρὶο τὶ μα Ποδίμρῃ, 
Απὰά Ἰραγηοά ἰο ἀο 85 πον α14; 
ΤΉ οΥ 4190 ἀἸἀ οδαδίβδησα ἰο ἐποὶν 140]8, 
ὙΜΕΙΘἢ Ὀδοβδπηλο ἰο ἴΠ6 1} 8, 5η86. 
ΤΉ ΘΥ 58. Ποοα ὑπ 6 }γ 508 δηα {πεῖν ἀδυρῃϊοῦβ ἴο ἀ6 ΟΠ 8,5 
8 Α 4 βῃρα ἴῃς Ὀ]οοά οὗ {Π6 Ἰπποορηΐ, 
Αμά {δε απ ν88 ροϊ! υἱοεὰ ψῈ Ὀἰοοάμαά. 
ΤῊ. ὑπο τογα ἀθΑ]οα ΌὈγ {πον δοίβ, 
Αμὰ ρῥἰαγϑά ἴῃς μαγὶοῖ Ὀγ τποὶγ ἀοϊημρβ. 

Δ ̓ Αηα Φοῃονδ ἢ 5 σγαῖὶῃ νγ88 Κι πα ϊθά αραϊηϑὶ ἢἷ8 ρθορΐο, 
Αμὰ δα τοραγαάρα ἢἷ8 ἱππογιΐδηςς τ ΔΌΒΟγΓΘηςΘ, 

4 Απά δ σαν πο πο ὑῃ6 παπᾶ οὗ {π6 ποδίμθῃ, 
Απάὰ ἰδοβὲ ψῇο μαϊοα ἔπι γυϊθα ονοῖῦ ὑμϑ σι. 

ΘΤἾΤΏΉ ΟΡ οηθιλἶθ8, {κονν]86, ΟΡ γαββοα [ἢ 6], 
Απὰ μον σοῦ Ὀγουσιὶ ἰπῖο βι}0]θοϊϊοη ὑπάθιὺ ὑποὶγ μδπά. 

ΦΙ ΔΩΥ ἰἰπλ685 ἀἰά ἢς ἀοἰ νοῦ ὑΠ6 πῃ; 
Βυϊ πον ἐποιιβεῖνοϑ νι ογα σου θ] Ποῦ ἀραϊηϑὶ ἢ184 σου η8εΕ], 
Απά μον νδβϑιθαά αὐνδὺ ἴῃ ὑποῖγ ᾿πἰ ον." 

ΔΝ νοῦ 6 1685 ἢ6 γοραγαάθα {πῃ 6ὶγ ἀ 15 Γ655, 
ὝΝΒδη πὸ Βεδγὰ ὑπ ὶγῦ ογΥ οὗ τνδι]Πην, 

4Απα ἢδ Το  οΓοα ἴοῦ ἰἤθπι ἢ15 σονθηδηΐ, 
Απά χεϊθηἰθα δοοογάϊηρς ἴο ὑπ δρυπάδηςσ οὗ ἢἷβ ἰον!η εἰ μη 68868. 

4Ἡς τη866 πο 850 ἴο Ὀ6 ροἰἰϊ16α 
ΒΥ 8}} ἔποβϑε σψο 84 οσαγγιθα ἵπποι σαρίϊνο. 

410622 7, 6., οὔοτοά ἰο ἀοδὰ ἰάοἱβ οἵ οἶϑα ββογί βοθα οὔογοαὰ ἐὸ [86 βρὶτὶ (5 οὗ ἴμο ἀοβά. 
4 106:: 8ο Οἷς. 
ΒΊ1ΟΘ 7. ε., Ζο ονδ 8 αρίὶ τὶ. 

᾿ Ἐν δ ντε Ῥτγοῦδθὶν ἀδπλοῦϑ οὗ δηΐπηαὶ ἔογση. 18 νογὰ ἷἰ8 ἔσοπιὶ Αϑαυγ., δλίάιι. (Οἱ. ἢ). 8217, 

41062 (ὐοττεοοζίης ἴῃ6 ἩρῆὮ. 858 ἴἢ6 σοηϊοχί ἀθτηδηάϑ. 
Φ1064 (ὐοττοοϊϊης νἱτ 06 δἰὰ οἵ 1δν. 2053, Ῥοϑϑὶθὶν [86 Ἰΐηθ 15 Βοοο 6. 
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“ἴϑανο υ8, Ο 7. βονδῇ οὖν σοά, 
Αμπὰ σαῖδοῦ υ5 ἴσοι διηοης ἰδ6 πιο 8, 
Το φῖνε ὑμ8η 8 ἴἰο Τὰγ ΒΟΙΥ ΠΔΠ,6, 
Αμπὰά ἴο νοΐοα οὔγ ῥγίἀδ ἱπ ἰὰν ῥγαϊβο. 

8178. Τοδονδδ ΑὈΣΠΥ ἴο οἰΐνοσ 68 οὗ ΟἹά, Ρβ. 77 

Ῥβ. 7) 1 ν}} ογσὺ ἴο ἀοα υἱῖδ τὴν νοΐςα, 
Το ἀαοὰ νἱϊὰ τὰν νοΐοο, δηά Βα νν}}] μΒοϑὰ σηθ. 
1) [6 ἀδν οὗ τὴν ἀἰϊἰδβίγοβϑ 1 866Κ δίπι,ξ 
Μύ Βιδμὰ ἰ5 βἰγοϊομβεὰ ουἱδ δῃά 58] δοκοϑὰ ποῖ, 
ΜῈ 8οὺυὶ γοξυβοίἢ ἴο θ6 οοτηΐογιϑα. 
1] γριῃθῦοῦ αοα δηἀ δὴ ἀϊβαυϊοϊοα, 
Ι 086 δηἀ ΓΩῪ 5ΡΙ:1Γιϊ ἰαϊηἰοϊῃ. 
4 αν Βοϊά οἵ! ὑπὸ πἰσῃὶ ναϊοο8 1 ΤΪη6 ΟΥ68, 
1 δῖ 80 γϑβϑί 6859 ἰῃδὶ 1 οδηῃοῖ βρθβϑᾷκ. 
δ οοηϑίάον ἴΠ6 ἀδγ8 οἵ οἷά, 
1 τϑοϑ]} ἰ6 γϑδγβ οὗ γόσο, 
5. ]οαυΖοὶ ὈΥ͂ πἰσὶ ἰπ ΤΥ τηϊηά, 

Ι τῆυ86 δηα τὴν βρ γὶῖ τϑ κοί αἰ] Ζοηΐ ΒΟΔΓΟὶ : 
1 ὙΜ}} {86 οτγά οδϑὶ ΟΕ ἴογονοσ ὃ 
Απὰ νψ1}} μα θὰ ἔδνογδθϊθ πο πλοσγὸ ὃ 
15 ἢἷ5 ον ηρσ κί π695 οἴθδη ζΟΠ6 ἴογονον ὃ 
οῖὰ 18 ργοιϊ86 ἴδ} ἰογονοσίηοσγο ὃ 

Η β'ἢ Οσοὰ ἰογροϊζοη ἰο Ὀ6 στβοίοιβ ἢ 
δῖ δα ἱπ δῆσον δι ὉΡ δὶ5 σοτηραϑβϑίου ἢ ἢ 

ἸΟΑΠ41 58], “ΤΕ 15 Τὴν ἱπβγιηϊνυ. 
ΤΠ γϑϑγβ οὗ ἰδ6 τσὶ μαπὰ οὗ με Μοὶ Ηϊξῃ, 

1 Αηά ἐμο ἀθοάβ οὗ δοβονδὴ 1 νν}}} γϑοβὶὶ, 
Υδδ,1 ν}}} σουθ θοῦ ἢ γ τοηάοΓ5 οὗ ο]4, 

11 ν}}} τηοαϊίδῖο 8130 ὕροῃ 41} ὑῃγ ψοσκ, 
Αῃά τηυ8ὲ οὐ ἴδε ἀθθαβ νοὶ δου Βαβι ἀοῃο.ἢ 

ἹΣΤῊν πᾶν, Ο Οοά, 15 ΒοΪγ. 
ὟΝο 15 ἃ σγεδαὶ αοὰ [ἰκὸ ἰο Φοβονδῇ ἢ 

ΦΤΉΏου τὶ 86 αοὐ {παῖ ἀοοϑὶ νοπάοιβ; 

[10647 Απ οὐϊξον δα9 δρροπαάϑα ἴο 118 ὕ8., υἱο ἢ οοροϊυάο5 ἐδ9 ἰουτί αἰνίδίου οὗ (80 Ῥβαίοσ, 
.δο ἀοχοίοσν : 

Βἰεεοοὰ δε “ελοναΐ, ἰλ6 Οοὰ ο7 1«ταεϊ, 
Ῥγοπι συεγίαδίϊπρ ἴο ἐοογίαείϊπρ. 
Απὰ ἰεὶ αἰἱ ἰλα Ῥοορὶδ δαψ, Απιδη. 

, 8178 Τῇο υηἱϊτν οὗὨ τδ6 Ἀδ. 885 Ὀδοῃ αυοδιίοηοα. Ὀυδτα Βηάβ νο ῬΟΘΙΩΒ, 1-18. 0 αηὰ 164-19. 
Βείακβ, 1} δῃὰ 4-Ὁ,. Με. Μ 5. 3τ, βουνοῦ, Ὀυὺ 8 Βἰεδν Ῥοοϑῖΐο ἀδνοϊορσαθηξ οὗ ὑμ6 ἴδόγλο οἱ "Ὁ: 
σομονβ᾽ 5 βοίβ οἵ ἀδιϊνθγαποθ ἴῃ [5τϑϑὶ ̓Β δαῦν Ὠἰδίοῖ᾽υ. Τ8ὸ ἐδουφδὲ οἵ 186 ΡΒ. ἰδ οἰοδοὶν τοϊδιϑὰ 
ἴο ἰδεῖ οἱ 78 δηὰ 80. 1ὑ ῥτοθδΌΪ Υ Θοιηθ8 ἔγοτῃ ἴδπο ἰδιϊος ρατὶ οἵ {86 Ῥογδίδῃ οἵ οἷβθ οἵ 86 Ο[. 
Ῥοσιοὰ ὙΒΕΒ 18} Ῥϑγβθου ] οὴδ οὗ (δ σοιιγῦ δῇ Απίϊοοῦ δηὰ οὗ ἴδ ἀροδίδὺθ μἰκὴ ὑγίθδδ ἯΘῚΘ στοδικίης 
λλ6 Ιοὶ οὗ ἐπ αἰἐ μέ! ἱπογϑδδὶ δὶ ἴῃ. 

ε771ι ἩΘΌ. δα ἐλε Ζωοτά. 
577. ἘΟΙ]ονίηρς ἴμ6 [,δῇ. ἴῃ ἰπἰοσργϑίλης ἴδ6 ὑηυϑυδὶ ΗθΌ. ποτὰ. Ἐδθρ. βι δ πίρλέ. 
1774 80 1,δῖ. δὰ ϑντση. 
1776 (ὐοττοοίίπα τ (86 δἰὰ οὗ δε αἸκ. δηὰ 1,δῖ. 
Κ7710 ΤΆϊς τοίογβ ἴο μἷβ ἀουδί. Ηο δδδογί ἐμαὶ μ9 μ΄}} οοττοσὺ δὲ ὮΥ σϑοδι της δὲ 680» 

ὙΔὴ 886 ἀο;9 ἰῃ (86 μδδὲ. 
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Ιη ἢἰ8 
οομίγοὶ 
οἵ 1ὴ8 
ἴοτοοδ οὗ 
ὨδίυΓΘ 

Ἰογαὶῦν 

ΓΈΕΒΒΟΝ ΕΈΟΜ ΙΘΒΑΕῚ 5 ΗΙΞΤΟΕΥ 

ΤΌου Βδϑὶ ταδᾶάθ Κπόνχῃ ἰῃν βίσοησίῃ διηοης ἴμ6 ΡΘΟΡΪο3. 
ΤΉ ου μαϑὶ σι τμὶπα στὰ γοάθοιθα τἢΥ ΡΘΟΡΪΘ, 
ΤὨο 830η5 οὗ ὅδοοῦ δηὰ ΔΦοβερῇ. 

16ΤῊ.6 τυαίουβ 88νν ἰμθς, Ο ἀοὐ; 
ΤῊο ναΐουβ δὲν ἴποο, ὑπο ν οΓα ἴῃ ἔσαν}: 
ΤΉ οἰου 8 ρΡουγοα ουἱ τναΐῖου, 
Το 5.κ168 βοηΐϊ ουἍἱξ ἃ βουῃά, 
ΤΆΪΏΘ ΔΙΓΟῊΒ 830 νοΐ δογοδά. 

15 ΤῊ 6 βουπά οὗ ἴῃγν ἱβυμάοσ 88 ἴῃ ἴμ6 ψγ νη, 
ΤῊγα Πσπϊηίηρβ ᾿ς ϊοηθα ἴῃς νου]ά, 
ΤῊο φαγί ἰγοι]οα δηά 5ἤῆοοκ, 

1 ΤῊς ἀορίῃ5 Κονν86 ἰγοι ]6α. 
ΤῊ νὰν, Ο Φεβονδ," γγα8 ἴῃ ἴῃ 868, 
Απά τὴν ῥα ἴῃ {πμ6 σγοαῖὶ ννδΐογβ, 
Αμπά ἴδδ ρῥγιπἰβ οὗ ἴων ἔδθοϊ ψγογα ποῖ Κπόνῃ. 

ὍΤΒου ἰοαἀἀοϑῖ ἰῃν ρϑορΐὶς Κα ἃ Ηοοκ, 
ΒΥ ἰδὲ δαπὰ οὗ Μοβεβ δηὰ Αδγοῃ. 

8174. Α1,6880ὴ ἔσγοτι ἴ5γϑ 618 Ῥαδβῖ, "8. 811-19 

ῬΒ. 81 Ἴπ ἀϊἸΞῖγοβα ἴδου ἀϊα91 ο4}} δῃά 1 ἀοἰ νογρὰ ἰῆθο, 
Ι δηϑνογοα ἴῃ66 ἴῃ 186 βοογεῖ ρἶδοα οὗ ἰδυπάοε; 
1 ρῥγονϑὰ ἴδδε δὶ {πῸ νψαΐουβ οὗ Μουρδῃ. 

ΗΘ αν, Ο ρϑοόορῖίο, δῃά 1 ν}}} ἰοϑιν ἴο μος: 
Ο [8γ86], 1 ἴδοι βδαϑὲ θυ Πραγκοηρά ἰο πο, 
ΤΉ οτα νουϊὰ αν Ὀθθη ἰῃ ὑΠ6 παϊάβὲ οὗ ἰπθ6 πο βἴγδησε ροὰ, 
Αμπὰ ἴδοι νουϊάϑῖ ποῖ ἢᾶνα ογβἱρροα δὴ δ] 16 μοα. 

101, Ἰη46664, 8πιὶ δοβονδῃ ἰῃν αοά, 
Ὗο Ρτγουσβὶ ἴπδθς ουὖἱ οὗ ἴδε ἰαπά οὗ Επγρὶ. 
Ἡδάβὶ ἴδου οροημοα νὶὰθ ἐν τουΐὰ, 1 νουϊά ἢᾶνο Ε]]οὰ 11. 

ἸΒ 1 ΤΩ Ροορίο Ἀθδγκοπθα ποῖ ἴο τὉ νοΐοα, 
Απὰ βγ80] νου Ἱά ἢδνο ποϊδιης ἴο ἀο ψ } Τη6. 

1:Αῃ4 801 ἰοὺ {πθπὶ σὸ ἴῃ {ῃ6 βιυ ΟΓΠΙ 688 οὗ ἰμοὶν μοδγὶ, 
Τμδὶ μον τϊρὶ ἕο ον σουη86}5 οὗ ὑμποὶγ οσσῃ. 

20} ἰδδῖὶ ἴΥ Ρϑορῖὶες νου] ἢθαγκθηο ἴο ΙΏ6, 
ΤὨδὶ [5γϑοὶ νου] τυ 'ῃ ΤΥ ΑΥ8 

177. ΤΏΘ ΗδΡ. δά ὰβ ἐλ ἀδρύμ ἐϊκοισίδε ἰγεπιδὶδά, Ὀὰὺ τμἷ6 ἀοϑίγουβ [86 Ῥ8γα! θ᾽ ϑηλ δηὰ Ἰοαῖοδ] 
ἀονοϊορηιθηΐ οὗ δα ἐβουχδῖ δοὰ ονϊάθοῦν οτσίμϑιν Βἱοοὰ δἱ ἔμ ϑηὰ οὗ 18, βογθ ἰδ βυρῃ } 168 109 
᾿Ἰΐπο ἀδσπιαπάθα Ὁν ὑπο οοηίοχί. 

τὰ 7718 8ὃο 180 Οἷκ. ΜΒ85,, 1,δὲ., δὰ 8 
5771.9 Βυρρί γίηρς [89 νγοτὰ τοαυϊτοα γ᾽ 16 τηθῖσο δηὰ οοηίϊοχί. 
8 174 ΤῊΘ ἐεϑοδίμαν οὗ (μὶθ ὕ8. 86 γλαν ρν ἴο 186 τοϑᾶοϑγβ οὗ Ὠ(. δπὰ Ῥγ. [1 ἰβ 86 παῖνϑ 

ῬὨΣοδορὴν οἱ εἰϑίοτν πιο ἢ ἃ ἰαίον δραϊίος οἵ ιὰς. μ68 οηροαϊοα ἰῃ ἐΐ ἰγϑιλθνοῦὶς. ΤῈ6 6. ὑχζοῦ» 
ΔΌΪΥ οοπηθ8 ίγοσῃ 86 ἰδίνος ὑϑγί οἱ ἴμ ῬΡεογβίδῃ οἵ ὑμ6 θϑυ ογ ρασγὺ οἵ [89 ΟἸκ. ρογὶοάα. 

9811Σ Βιίσ μῶν σονὶδίπα ἴμ6 ΗΘΌ. 85 ἰμ6 οοπίοχῦ Γαι Γ68. 
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Α ΓΙΕΞΘΟΝ ΕΕΟΜ ΤῊΒ ΡΑΞΩ͂Τ 

ἹΗΙΡΗϊ ϑοο ψουϊὰ 1 βϑυράιι6 {ποῦ ΘΠ ΘΠ1168, 
Αμπά ἴυγῃ τὴν μδηά δραϊηϑὶ ὑποὶν Δαν ΒΑ ΓΙ63. 

15Πὴ.6 αίοιβ οὗ δοβονδῃ πνουἹὰ βυῦστωϊὶ ἴο ἴἤθιω, 
Απά ἐδοῖν ἔτη νουϊὰ οπάυγο ἔογονογ. 

160] πουϊά ἔδρα ἵβοτὴνρ 4180 τὶ ἰμ6 Βπεβὶ οὗ ἴπ6 τοδὶ, 
Απά νἱἱ Βομον ἔγοια ὑμ6 σοοῖκ νου]ά 1 βαιϑν τῃθι.. 

8175. 7Ποδονδῆ ἴδ ὅουζοῦ οὗ 411] Ῥτγοβροσὶγ, Ρβ. 127 

Ῥβ. 127 ἸΕχοορὶ δοβονδὴ θυ114 τῃ6 Βουδο, 118 Ὀυϊ ἀογβ᾽ Ια ΌΟΓ ἱπ νδ]η. 
ἘΕχοορὶ δεῦονδὴ Κϑορ ἴδε οἰϊν, {86 ννδίοβιηδη να κοῖὶ ἰῃ νδῖη. 
1 15 νϑῖπ ἴογ γου ἴο γἶβα ὉΡ δδυῖν, ἴο 811 ἄότῃ ἰδῖθ, 
Τὸ οδὲ ἢ Ὀγοδα οὗ ἰοἱ!; 950 δ φίνοι ἢ 815 Ὀοϊονοά 5|6 60." 

Ἵ,0, ΟΠ] ἀγθη δγὸ ἃ σϊ ίγοα δοβονδῇ, ἴδῃς ἔγυϊι οὗ ἴμ6 του 15 ἃ γενασα. 
4Α.5 ΔΙΓΟΥ͂Β ἴῃ 6 ὨδΔηά οἵ ἃ ὙΔΆΓΓΙΟΙ, 80 ἃγὰ ἴδ σὨ] άγθη οὗ γουΐῃ. 
ἬΔΡΡΥ ἱπάοϑα ἰ9 ᾽1ῃ6 ἤδη Ψο86 αυἶνοῚ 18 [0}} οὗ ἴμθιὰ, 
Ηδ" 51}18}} ποὶ ΡῈ ρυὶ ἰο βιδπη6 ἤθη Πα βροδκοίῃ νυ ῖτ 5 Θμθι 65 τ ἈΠ 

ἐδ χαῖε. 

8176. Τῇ Ῥχοβροσὶι οὗ ]ομονδἢ᾽ ΒΒ Ῥοϑορῖθ, ΡΒ. 14413-6 

Ῥ5. 144 ἥΟυτν 83οη85 δγὸ {πΚὸ 880] 1} 55, στονχῃ [8}} 1π ἔποῖν γουϊῃ; 
Οὐυν ἀδιυςΐοῦβ δγα {ὸ ΘΟ Π Γ- ΟῚ} |84Γ8, οαγνοά [κα ἃ. ἰδ ρ]6. 

ἸΟῈΓ ΖΔ ΓΏΘΓΒ ἅγὰ {01}, Δογαϊηρ 41} Κὶπα 5 οὗ βίογε; 
ΤῊδ 5ῆ6ορ δζὸ Ὀγιηρσίης ἰοσί ἢ [Ββουβαηα 8 δηα ἴδῃ που 58} 68 ἰπ πε 6148.Ὁ 

πΟὺυγ οαἰίϊο ἀγὸ στοαὶ νι γουης, δμ ἃ ΠΟΙ ΠΙΒΟΔΓΓΥ; 
ΤΆΘΓΟ ΓΟ ΠΟ ϑοϊησ8 ἕογί ἢ ἴο ἯΑσ, ΠῸ οὐΐοῦγυβ 'π ἰμ6 5408 Γ68. 

ἸΉΔΡΡΟΥ ἴῃ6 ρϑορίβ,  βθὴ {πΠ6 Ὺ δδνο 1ἰ 80 
ΗἩΔΡΡΥ ἰδδ ρθορίβ ἤθη δοῃονδὴ 15 ἐμοὶ σοά ! 

ΡῬΒ1 Αμεδίῃ τον βίης ὑὴο Ηδῦ. 88 ἰὴο οοῃπίοχί τθαυΐτοθ. ἮΌ., λδ ιοἱΖϊ οατιδ6 ᾿ὴπι ἰο οαΐ. 
“81 ὅο ουϑ σοῦ. Μ858., αἸκ., δηὰ 1.Δ0. Ηδ60., ἐλδε. 
ἢ 175 Μϑὴν ἱπίδσργοίθγβ τοχδγὰ (5 Ρ8. 88 8 οουηροκίίδ, Ὀυὶ ὈοΐΩ βίϑησδβ {Π]υδίταϊθ (μ6 δος 

τὺ 1 ἴὍδ6 οπα 8} οὗ Τη8ὴ᾿8 ὈΓοΒροσὶν οοτηθδ ἔγοτῃ ΤΌ πονδὴ : ἤουϑο, (δ6 ϑοουγίςγ οὗ 186 οἷΐν, δπὰ 
οδιάγθη. Τθ80 στοργοϑϑηῦ, σοβρθοιίνοιν, χηϑύθγ δὶ, Ροὶ σα), δα ἀοχμηθϑίλα ὕϑδοθ δηὰ ῃτοδβρογίίν. 
[πδιϑϑα οὗ θδίηρ οοτηροσίΐο [ἷδ 15 ΘΟὨΒΡΙΟΌΟΙΒ ἴον 105 οἷοθο ἰἰύθγαγν ὑμὶν. [ὑ ργοῦδοὶν ΘΟμη68 ἔγοσα 
186 Οἷκ. ρνογίοαὰ. [Ὁ 15 οὔθ οὗ γον ΘὉ Θχϑι 0 ]68 οὗ ΗθΌ. ὑοοίτν τειζίθῃ ἰῃ ἃ ὑγονδιιίης δἰχ-οδὲ 
ΤΩΘΒΒΌΓΪΟ. 

1271 ἘΙ]ονήτς [86 ΟΚ. ἴῃ τονίβίπα [86 οοττυρὺ ΗδΌ. 
4127) ΜΜοοὺ στοοϑηῖ οοζωσχηθηζδύοσ ἰγαιηδίαίο 1π δίδορ, Ὀυῦ ὑδοτο 18 πὸ ἱπαϊοοϊίου ἴῃ ἴμ6 Ησῦ. 

οὗ ΒΒ. τδδιὶ ΒΙΕῸΡ Ια ποῦ 1ὴ6 ἀϊτοοῦ οὈ͵δοῖ ποῖ ἴ86 νοεῦ ἀδιηδηάβ. ΤὨθ ἰάθβ ἰ8 ἐπδὺ δἰϑορ ἱβ ἃ 
εἶτ οἱ Ζοβονθῃβ. ᾿Γμθγοίογθ θη 8 .Θ οοίϊε Ὦ ἴο ταὐϑοῦ ἰῦ ὉΚ σβίησς ἴοο ϑαγὶν οἵ βἰυτης υρ ἴοο ἰαἰθ. 

11 ΕΟ] ον ες οὔθ Οἷς. ἱοχὶ ἴῃ ἰγδηδίδίϊης ὑμ89 ν ΓΒ ἴῃ (δὶδ ᾿ἰπθ 868 αἰησυΐαν σαῖμοῦ ἴθ 80 88 
ὉΓΣΔ]. 

8176 ΤΕΐ5 {16 ἰουτ-Ὀσδὺ Ῥόδσὰ 8 αρρουαδα ἴο 8 ἰοῆχον ἰξγοο- θοαὶ Μδοοδθθδη νυ. [Ἐ 
ἷβ ὉγοῦβὈ]6 ᾿ῃ8ῦ ἰὺ 8 ἃ ἰγαφεηθῃῦ οὗ 8 ἸοΏΟΓ Ρ8. ΤῊΘ ῥγόδθῦσο οἵ τῶϑην Αγαπγδίδσηβ δηὰ (8 ροαὶ (οι 
ἷῃ ἰδ Ῥβδιίοσ δυρροβὺ ᾿μαὺ ἰὐ 15 ἃ δοὴς οἵ ᾿μβδηκερίνίης δηὰ ϑχυϊ δίίου οχργϑαβίης 86 [οεἰΐησο οἵ [89 
δον ὑπάθν ὑμοὶς ΜΜδοοδῦθδη συ ]ογβ, ΒΘ δὖ ἰϑβί, 88 ἰῃ 89 ἀδγβ οἱ βίπιου, ἴον ϑηλογϑα ἴῃ ῥρ6θ09 
1:6 ἰτυϊα οὗ ὑμροὴ ΤΑΒῺΥ ΘΟὨΗ͂ϊοίΒ δῃηα ν]Ἱοΐοσίοϑ. Τδο ἔριντοθ οἱ Βρϑϑοῦῇ διὸ νἱζογουβ δηὰ 186 δοὩ"- 
ΒιΓυοί! ΟΏ85 οΥ αἰ 8]. 

5144. ἜΒο οὐίοῦ ψὰο ᾿οϊῃδαὰ ὑμ18 ροόϑσὼ ἴο ἔμο Μβδοοδῦθβῃ σαν 885 ὑτοΐδοοα ἰδ ὃν ἰδ 
δεοαιιδα. 

᾿ 1445) ΤΟ ΗδθΌ. πογὰ ͵β ὑδυ8}}ν ὑγδηβι δίθα δἰγδείβ, Ὀυΐ Βτίσρϑ 18 ἀπάουδίσαϊν γἰχῃῦ ἰῃ τιδῃ- 
ἰδὶηΐησ ἰδ δῦ ἰπ ἴ[ὴ6 ργοϑοηῦ σοηίοχῦ ἐὺ 885 186 τησϑηΐης 6,48 οἱ Ῥαϑβίμγαβ. 
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ΑἸΘρἢ 

ΤΗΕ ΨΑΙΠΌΕ ΟΕ ΤῊΝ ΓΙΑῪ 

π 

ΤΗῊΗΕ ΨΑΙΌΕΒ ΟΕ ΤΗΕ [ΑΓ 

Ρᾳ8. 107}.,.119 

8177. ΤΏ Εχοοίθηοῦ δὰ Ῥοΐθηου οὗ ον Β Ἐ Ταν, ΡΒ. 101-} 

Ῥβ. 19 ἼΤῊς αν" οὗ Φεβονϑδὰ 15 ρογίθοϊ, γαβιογίηρ {δ [1ξς,Ὁ 
Το ἰοϑιϊοην οἱ δεθονδῇ 15 ἰγυβίνογίυ, τπδκίης τυ ῖϑα ἢ 6 5:0 ]6, 
ὅΤ}6 ρῥγοοορίϑβ οὗ δεβονδῇ δὲ γἰξῃϊ, γϑ)οϊοϊας 86 πϊπά, 
ΤὨὮδ σομηδηστηρηὶ" οὗ δε μβονδὴ 15 ρυγο, δ ἐσ ζθηης ἴμ6 ΘΥ68, 
ὑΤῊς ἔφατ οὗ δοῃονδῇ 18 οἴθδῃ, δ υσῖης ἴογενο, 
ΤὨςο υάἀσιηοηίβο οὗ δομονδὴ δύο ἰσυς δηά γὶσῃΐθοιβ δἰ οσεῖμογ, 

ἸΟΜοτο ἴο Ὀ6 αἀ6βἰγθά δὰ πον ἴμδη σοϊά, γϑϑ, ἰμδὴ τις ἢ πο σοϊά, 
νοοῖ 4190 ἰπδὴ ἤομΘΥ δηά {π6 ἀτορρίηϑβ ἴσοι [86 ὨΟΠΟΥ ΘΟΠὉ. 

ἸΒν {π6ὰ 18 ᾿Ώγ βεσνϑηῖϊ νϑγηθά; ἰῃ Κοορίης ἰμοῖὴ 18 σγοδῖ γονασα. 

2 ο σδη αἰϑοογη [15 ΟΥΓΟΓΒ; οἶθδη86 τὴη6 ἔσοϊῃ βοογοῖ δι ϑ, 
15 Αῃ ἃ ἔγομι ργθϑυταρίιοιβ 51}8 γοϑίγαιη ἢν βογνδηῖ, ἰοΐ πο ποὶ Βανα ἀο- 

ΤΑ ΠΙ ΟῚ ΟΥ̓ΘΡ 116: 
ΤΏρη 584}}1 θὲ ρογίοςϊ δηὰ οἰθαγοὰ ἔσομι ζγοαὶ ᾿γϑ ΒΤ β8Ι 0. 

Μ], οἴ 1Π6 γογα8 οὗ τὰν τουτὶ Ὀ6 δοοορίβδϊο, δμὰ [Π6 τηϑα! ἰδίου οὗ ΤΥ μοδγῖί, 
Τὴ Τ1ῈῪ β'ψῃὶ, Ο Φεβονδ, ν Εοςκ δηα τὴν Βθαθοιηογ. 

8178. Τὸ δ: δηὰ ΒΙ᾽ Θββθῃ 688 οὗ ϑίυάγίηρ ἴδ 6 Γἀττ, ῬΒ. 110 

Ῥ58. 119 1Β] εβϑοα δῦὸ ὑῃον γβοβο τᾶν 15 δἰδπηθίθβϑ, νῆο ἰοἰϊον δοθονδ ἢ αν; 
ἬΔΡΡΥ δῖὸ πον νῇο οὔβογνο ᾿18 ἀθογθοβ, ῆΟ 856 6Κ πἰπὶ ψῃοΐα μοαγίθαϊνυ; 

4.177 ΤῊΪΐ8 ρΡ8. ἰῃ ὍΡΕΙΡΟ οἵ 89 ἰδ 88 ἈΡΡΙΟΡΠΑΙΟΙΥ οϊηοα τὐῖζὰ ὉΠ6 ποῦϊα ροθῦλ ἱῃ ὑγϑὶθθ 
οὗ Οοὐ᾽ Β ρ'οτν 85 τονοβδὶοὰ ἰὰ (86 θανθῶβ. Οἵ. 892. [1 Ρβ. 110, ψ Ἐ] ἢ 1Ὸ ΟἸοϑοῖν γοϑοσ ὉΪ65 
1 ἐποιῖῆα δα νοοδθυΐαγν, Ὁ Π85 ἰῃ ἴ80 ἢγβι βίδῃζα δἷ ἰϑαϑὲ ἃ τοσυΐϊαῦ ἄνο- θθαὺ τηθδϑυσο ᾿ ΒΙΟἢ 
ΒΡυτοργία οὶ ν Ὄσρτθβθ68 (Πδὺ ρϑϑϑιοηδίθ ἰονθ δηὰ ϑηςῃυβίαβτα Υἱοῦ ΠΟ ἐμο ποϑαγῦ οἱ 86 υβδιτηϊδῦ. 
δθ ἰδησυδρθ ἰδ ὑμαῦ οἵ ἴπ6 ἰδῦθ ὑγίθϑον βοῦοοὶ. ΤΒθ ᾿δὺν δῃα ἴ86 τὶῦι8] ἀγ Π6 σθῃΐγαὶ ἴΌγΟΘα ἰπ 

16τβ6 1} 58 6. ΤὨ ρΡ8. ὰβ ον ἀθηθιν νι αἰΐοῦ [ἢ ργίοβεὶν γτοϊογτηδίοη οὗ Νουα δ δηὰ ΕΣγᾶ. 
ΑΡρρδγθηῖν [86 ὈΥΓΙΘΒΟΥ ἰανγ ἢα5 θη δηζογοθα ἰοὴρ ϑηουρὰ ἴο ἀονοϑίορ δ ἰπύθηβο ἴον δῃὰ βρρτγο- 
οἰδιίου οἵ ἰϊ. Β6 08., ὑΒβογοίοῦγθ, ζδυν 06 ἀδίθα βοτὴθ ὑϊτὴθ ἀυγίης 186 ΟΚ. ἴων [0 ν885 τ᾿ὸ}]} 
δαδρίεα ἴον υδὸ ἴπ ἰλ6 Βνηβδοβυς βηα ἴογ ρυγροββϑ οἵ ὑγϑοίϊοαὶ ἰμβϑίγυαοϊίίοη. [10 18 8 β'χτιαὶ ἀθιηοῦ- 
Βυγαίΐου οἱ ὑ88 ἔβοῦ ὑπαῦ ὑπ Ψ νη 8} ἴδνν, ᾿μδίθδα οὗ ὑθιὴς τοβδγαθαὰ 88 ἃ Ὀυγάθῃ, νν88 οοηδίἀοτρα 8 
διειβῖδε, Φοῆονδ 8 Ὀδϑὺ κἰζ ἰο ἷὶβ ἴον 8] τνουβῃὈΌΘΓΒ. 

ΔΙΘῚ Ιῃ ἰμϊβ οορίοχὺ [Β0 Ηδρ, πογὰ ἰογαλ 'β θυ] θυ ον υϑοὰ ἴῃ ἐδ ὑδομ 08} ΒΘΏΒΘ 88 8 ἀθ- 
βουρἑου οὗ 186 ὑγοϑον ὑθβοῃϊηρσθ διηθοαϊοα ἴῃ ὑμ6 ΗδΌ. βογιρίυΓοδ, 

1917 ΤΩ ΠΟΡ. ἰάϊοπλ σθϑη8, ᾿ἰΐοσα!ν, γεβίοτεβ ρῆμεϊοαϊ υἵροΥ. 
4105 1. 6., δε βονδλ Β Ὑ7}}} δῃα ομαγδοίοσ 88 γονθαϊϑα ἰῃγουσῃ βγβθ 5 ὑδαοῦο στα δηα ἱμτγουσῇ 

186 οχρδγίθῃοοϑ οἱ {86 ποίου δῃὰ οὗ (88 ἱμαϊνίἀυλ!. 10 ψα8 Τπγουρἢ ὑδδ ουτηυ δῦῖννο οσρογίθηοθ οἵ 
ἴλ6 τϑοὸθ ὑμδῖ 186 πἰτηρῖο---ἰὨ δῦ ἰδ, [8 ἐποχρϑγιθοϑα-- νοῦ ἤο Ὀ6 πη8αθ ννῖδθ. 

4109 ΤὨΪΒ ἰβ ὈΓΟΌΒΌΪΥ ΘΓΘ υδϑὰ 88 ἃ ὑθοβηΐοαὶ ἀδβηϊοη οἵ 9 αν Ἡ ΒΙΟὮ ἀο δ] οϑρθοΐδ!ν 
ΜΓ νογβῖρ. Οἱ, Ρβ. 84:1, 

,. .9109 Τὸ ΗΘ. δττα Βογθ ὑγϑηβί δία ἡμαρπιετἐδ '8 8, Ἰθοβῃῖοαὶ ἀδαικηδίίου οὗ ἴδ ὑγνρίοαὶ οἰν!ὶ, 
Βοοσίδὶ, δῃὰ οοσοσηοῃΐαὶ ἰαννϑ ΒΌ ΘΟ 88 δτὸ ἰουπὰ ἴῃ Εχ. 21-23. 

{1015 Μϑὴν ἰγβῃβίδίογβ ἔδνοῦ [88 τοπαθγίης, αἷδο γϑδίγαΐπ ἐδν δεγυαπὲ ἤγοπι ἰλε μτεδιπιρίμοιιδ. 
ἴῃ 0818 οὐδὲ [π6 τϑίθσθποθ νου] ΡῈ ὑο ἴθ δγτοσδῃῦ γι ΐϊοτβ απὰ νου δοοογὰ ψν 6 }} τὶ [86 Ἰαξίοτ 
Ῥβγίὶ οὗ {86 Ἰηο, Ὀυὺ 11 ἰαἰτοάτ65 8. ποίο οοΐ ἰουπα οἰϑθννογο ἴῃ [86 058.; {ΓΕ ΒΓΙΏΟΓΟ, ὃ 15 ηοῦ 80}- 
Ῥοτγίϑα ὃν (ἢ Ἐαρθον ας πὸ. ΤΒογοίογθ ὑδθ ουττϑηῦ ἰγΓϑηβί αἰίος ἰ8 δαορίδα. 

8178 Ταὶβ ρ8. 18 ἴῃ)6 Ἰοηροϑί, τηοϑί δἱδογδαίβ, τηοϑῦ αγιϊβοίαὶ βροθπὶ ἴῃ (86 Ῥβδαιίοσ. 10 Ὧδ8 
ἐπνοηϊν-ῦνο αἰνίθίουβ οογτεϑροπαϊης ἴο ἴ86 Ἰο ΐετθ οὗ ὑπ6 ΗΘ. δ ρβδθοῖ δηὰ εἰχῃῦϊ βυσοθθαΐης ἰἰπθθ 

αὶ [86 ΒδτὼῸ6 Ἰουογ οἱ (86 δἱρῃβαθειῖ. ἴῃ (88 γοϑρϑοῦ ἰΐ 18 δἰκίΐῃη ἴο 183}. 3, ψ οὴ 85 ἴζσθο 

, 81101 ΙὉ., ἐξείπιοπῖδα, Ὀὰὺ ἴῃ {818 ρ8., 88 ἰῃ Ὧι. 630, ξ 'α. οἰθασὶν ϑαυϊναϊοηξ ὑο ἀδοσγϑϑ Οὐ 
οταϊπαποδᾶ. 

4Φ76 



ΤΗΕ ὈὉΠΤΥ ΟΕ ΚΤΌΌΥΙΝΟα ΤῊΕΒ [ΚΑῈΝ 

ἴεδ, ἴον σοϊητηῖῖ πο ἱπίαιϊν, ἴπον να ὶκ ἴῃ μὶ5 τ 8. 
41 ἰ ἴδοι ψγῶο μδϑῖ σίνθη ἐμ Ὀγεοορίϑ, ὑἱμαὶ ὑπ Ὺ τᾶν Ὀ6 ΖΘ ον Κορ. 
ΟᾺ} ἰμδῖ ΙῺν ταγ8 γοῦο δὶ ] 88ῃ64, ἴο οὔβοσνο ἐν βἰδίιῖαβ ! 
ὍΤΏΘΩ 1 5}18}} πονοῦ 6 ϑῃδιηθά, ψ θθῃ 1 δᾶνο γορδγὰ ἴο 8}} οὗ ἴῃ γ οουηχηδηά- 

θη. 

Ἴ σῖνε [μδηΐκ8 ἴο ἔπθο ἢ υρτσμίπ688 οὗ μοδγὶ, ἰδαγηϊηρ ἰὮν 751 Ἰυάρτηοηῖϑβ. 
ΟΠ Ὴγ ἰανν8 ἀο 1 Κεοορ, Ο δεβονδῃ," ἔοσβα κα τὴθ ποῖ υἱζεουὶγ. 

ΒΥ ΒΟΓΘΌΥ 58|8}} ἃ γουῃρ πιδὴ Κοορ .ἷβ γᾶν Ρρυγτοῦῷ ΒΥ οὐβοσνίηρ ἰἢν ψογά. Βοιὰ 
ΤΥ Πἢ 41} τὰν Ἠθαγὶ 1 βθοῖ ἴμθο, ἰοῖ πὸ ποὶ νϑηάογ ἔσουα {πῃ ν σομητηδηαϑ. 
ΡΥ Π Π ἢ τὰν μοαγῖ, ἰμδὲ 1 τᾶν ποῖ β'η αραϊηϑὶ ὑποο, 1 βίοσαε ὰἃρ ἰἢν νογά; 
12]6596.4 Ὀ6 δου, Ο δοβονδ!ῃ!! Τδδοῖὶ τὴὸ ἴὰν βἰδίι ε8. 
ἸΌΝ ΤΊ τὰν 1108 1 τοοουπὲ 4}} {με τἰσῃζοουβ' υάστηση β οὗ ἢν πουϊῃ; 
ἈΤῃ [Π6 τὰν οὗ ἴῃ γ ἀθογθοβ 1 γοὐοΐςθ, 88 πιο ἢ 848 ἴῃ 4} το 65; 
161 χηραάϊϊαῖα οἡ ἰῃγ ἀόογοθαβ, δηὰ 1 αἰἰθηϊίνοὶν γοραγὰ ᾿ἢγ γα; 
161ῃ τὴν βἰδίυϊεβ 1 ἴδῖο ἀοἰ σὶ, 1 ἰογχεῖ μοὶ ἐὰν νογά. 

17)68] Κι πάϊγ ψῖῖὰ ἰ᾿γ βογνδηὶ ἐπὶ 1 πᾶν ᾽να, δπα ἰδαῖ 1 τὴν Κοορ ἰἢν ψογά; Οἰγιοὶ 
Ορεη ἐδου πΐηθ ογο5 ἐμαὶ 1 τᾶν ὈΘμοΪά ποηάγοιιβ ἰησ8 ουἱ οὗ ἰδ γ ᾿ανν. 
19Α. ΒΟ)]ΟΓΠΟΙ 8πὶ 1 οἡ {δε οραγίἢ, πϊάδ ποὶ ἔγοῃι τη [ΠΥ σοπηηδη6; 
20 γῖν 5ου] 18 ἰῃ οχῖϊα ἴῃ 118 ἰοηρσίηρδ δἷ 811 {Ἰπι65 ἔοῦ ἵν ἡυἀσηιοηίβ. 
ἼΤΉοιυ γορυκοβὶ ἴμ6 ῥγουά, {86 δοουγβοα, ψγῆο οὔτ ἔγσοτῃ ἴῃ Υ σοϊητηδη 63. 
ΤΑΚΟ αὐδᾶν ἴγομι τ6 Γορσοδοῦ δηά Ἴοοηϊοιυρί, ἴογ 1 μανα Καρὶ τὰν ἀθογθοβ; 
ΞΤΒΟΙΡῊ Ὀγΐηο68 811 δηᾶ ἰδ|κ δραϊηϑὶ πὴθ, ΤΥ βογνδηΐ ἀοὶ πηοαϊδῖα οἡ ἢν 

ϑίδιυϊαβ; 

ΜὙ6Α, ΤΥ ἀθογθοβ ἃγΓ6 τὴν ἀοἰ ἐσ ΐ, {πῸν ἀγα {Π6 τηθῃ οὗ ΤΥ σου η86]. 

᾿ΐηθ5 Ὀοσὶπηΐηρσ τὶν ὁδοῦ ἰοϊίοτ οἵ {πὸ δ'ρβαροί. Μϑην οἵ ἴδ Ἰηο8 4180 τντηθ δὖὺ 88 οὐ, ΤῈ 
οτἰχίηδὶ πηθάϑυγο, ν ἰο 8859 ὕδθθη δὖ ροϊῃΐδ οὐβουγοα ὑΒγουχὰ δβοτῖθ4) δα αιτἱοῦβ οὐ Οπιϊβδί ἢ, 88 8 
Τοσζιίδσ ἔνο-Ὀοαῦ. Ηροτγο, ονθὴ πιο ἴδδη ἴῃ [δ6 ΟἾΒΟΥΙ βογοδίϊα ων δα ἸΙα βιὰ οὗ ἰπουκχδὺ ἰ8 
βαογι βοθα ἴο αγιϊβοϊαὶ ἔοτα. Βγίχμϑ, ἰῃ ἷβ ἰγϑδηβιδιϊου οἵ (Βὶδ ὑ8., 88 ϑουσῃι Ὁν δὴ οἰδθογαίο ἰγβἢ9- 
Ῥοβίτίου οὗ νβ8. δῃα τγϑαστϑηρογηδηῦ οὗ τηδίογίϑὶ ἴο τοβίογα 8 δογίβὶ ῃ οὐβῤρν παν να ἵῃ ὁδΔΟἢ βυσοοοαϊης 
σουρὶοῖ. Βυῦὺ ὄνθὴ ἰΐ [6990 γαάϊοα] οσηθημ δίλοῃϑβ Ὀ6 δοοορίθα, ἐὺ ταυδὺ Ὀ6 βαἀειϊ δα (δαὶ [86 ρ6Γ81}16]- 
ἦδσῃ οὗ ὑβουκλῦ 18 50}}} ἱποοταρἱοῖο. 

ΤΟ δαῖμον οἱ ὑμὲὶ8 ῃΡ8. γὰ8 δὴ εαὺὶν Ῥἢδγίβοθ οὐ Ἠδϑίἀθδῃ ψῆοΟ τοίοτβ τοροδίρα ν ἴο [88 Ῥδγ- 
βοου ουϑ ΜὨϊσἢ ἢ6 δα Θχρογίθῃμοοα αὖ [Ὧ8 ἢ8η65 οἱ [86 ρτουά δηὰ ὑγοβδοβογουϑ ἀροβίβδιθβ 80 δοῃ- 
βίδητ!ν ἀογίἀθ βηα ὀρργοβθ Εἶπ. ἴὑ 16 ονϊἀθηΐὶ (Βδὶ 6 νν88 ἃ τηδῃ οὗ ὑσογηΐῃθῆσθ τὴ ἴμ σΟΙΩΤ ΠΥ 
δθουϊ ψνΒοσα τ θὰ ἤἤοϑθ υνῆο τνογο ἐδἰ τὲ] ὑο 186 ἰασ. ΤὨΘ ἱπαϊοϑυϊοηβ 81} ροΐϊῃὶ ἴο (μ6 δύ δῦ 
Ῥϑγί οὗ ἴμ6 Μδοοβθθβῃ ρεγοα 88 (86 ἀδῖθ οἵ ἰῃ13 ῃ8. [8 δἰτὴ νν88 [0 βοῦ Τογ ἢ ὅμθ να]ὰθ οἵ {Π6 ἰαν 
δηά οἵ ἰμ6 γϑυγασαβ ΨὨΙΟΒ οϑ6 ἔγοπλ ἔδι Π ἢ ν ΟὈδογνίης 118 σΘοτητηβηάθβ. [ἢ (ἷα τοθρδοὶ ἰΐ ἷθ 8, 
νϑϊυδοΐο Ὠϊϑίοσί σαὶ ἀοσιπιοηῦ, ίοτ ὃ οχργοϑϑοα 16 {δ ρα δπα ἴδ ἀδνοίξίζοη οὗ τηϑὴν οἵ ἴῃ6 78 
ἀυγίης [8λ6 ϑδειοσ ρϑγὶ οἵ {9 Μβοσαῦδθδη δίγυρρίὶθ 8ο ῥγοίογτρα ἀθδίμ γαίμοσ [ἤδη ρίνϑ υρ ὑδοὶγ 
ἴανν. [10 ἴδ 4180 ἃ οοηΐοβϑίοῃ οἱ ἔδίῃ. [5 βογοϑίις ἔογγχ βυιρροϑίβ ἰδ ἰὑ νγν88 ᾿υτι ἴδῃ 5ὸ ὑδιδῖῇ 1ἴ τη ηῦ 
Ὀ6 τηϑτηογξοα βηὰ τϑοϊ θα Ὁ. ἴπ οδπαϊδίθβ ἔοσ τηθιηθγβιρ ἰῃ (Π6 βογῖθαὶ ογάοσγ, 1 ποὺ ΌΥ 8} ἐδ: .ἢ- 
υἱ ὅοθν8. Το οἰκῦ ᾿π68 πον Θϑοῦ ἰοϊίον οὗ 86 δ᾽ρῆδθοι ψοσο ὑτορδθὶν ἱπθηαοα ἴο σοττοδβρομα 
ἴο ὑπο οἰκ!ς ΒΥΏΟΉν 3 ἴο0Υ 086 ἶᾶνν ννϊοῆ σοηπίδηῦ! ν γσοοὺσ ἐὨγουσμουΐῦ ἢ ρ88. ϑοζὴθ σοϊρτηθῃ- 
ἰδύοσβ δνθ 5ῸΏ6 580 [8Γ 85 ἴο γεϑίοτο ὑ86 86 ΒΟΥ ΟΓ πον ἀο ποῦ ΟΟΟῸΓΣ ἴῃ ΘΘΟΝ βροίίοῃ, δῃὰ ἰύ 8 ποῦ 
ἐγαροθϑὶ Ὁ]8 ὑπδὺ {π6ῖγ ΔΌΘΘΩΟΘ δὲ τϑην ροϊμίβ ἰῃ ἴῃ ρτγοϑϑηΐ ἰοχὶ ἰβ ἄχ ἴο βου 08] ΘττΟΓα. 

Βυβπι᾿ 5 δἰδίθγηοηϊ {μδὺ ἰΒὶθ Ρ8. 15. 0ὉΠ6 ' Θῃγρίἑοπι ργοἀυοίίοη ἰΒ81 ὄνον ὈΪδοϊκοηϑα ρϑρϑγ᾽ ἷ8, οἵ 
ουγβο, οχίτοιθθ. [18 δι βοὶαὶ σμδγβοῦθνῦ Δ8Δ8 γοδυ 8, 8.5 τν 88 ρυϑοῦ σα! ἢν ἱπον δ 6, ἴῃ ἃ ἰδτβθ διηουηῦ 
οἱ τορο ου. ΤΉρΓο 18 δἰβὸ 0016 ἴγβοθ οὗ Ἰοχίσαὶ ῥ ἰὰ ἴπ6 ἰβουρῃς. ΤΈΘ οἰϊοί δ ρ δ 58 
ἰδ ποῦ ἀροῦ ἰϊΐθ δπὰ ἀϑϑὰβ Ὀυῦ ἀροῦ Ὀεϊϊεΐ δηὰ ἴογιῃ. ἢθ τηογϑῖ βδηὰ βοοίδὶ ὑθδσῃίησ οὗ ἴα δαΓ Ὁ Γ 
Ῥιορβοίθ δνθ ἰδγχκοὶν αἰδαρρθαγοά. ἢονοίϊϊου ἰο αοά δηὰ δρϑίγδος ἀδθνοίίοη ἴο ἴδ ἶατη ἢᾶνθ ἵδκθη 
15:6 ΡΟἶδοθ οἵ ἰονθ δῃᾷά βογνῖοβ ἴο οὔθ᾽ Β [6]]ονν τηβω. Ααϑ,4ο ἔγοπι οογίβί ἰἴπ68 το ἢ ῬΟΒΘ6538 8 ὈΘΒῸν 
δηὰ σμδγτῃ οὗ ὑμοῖὶς ονῃ, [86 νϑῖυθ οἵ ὑΠ ἫΝ 88 ἃ ΜὮΟ]6 ἰδ ΟὨϊοΗν Ὠἰδιοτγὶοδὶ ἰῃ ἰμαῦ 10 τοργοδϑηίβ (89 
Ῥοϊηὶ οἵ νίονν διὰ Ὀαϊϊοίβ οἱ θαγὶν βογὶ δα] Ῥῃαγίβαίβημ. 

Β11θ5 ϑυρρίγίης Ο “ελοναΐ, δ5 ἴῃ πηδαβυτγο ἀθιηβηαβ. 
1191: ΒΠ ΚΒ Εν σμδηρσὶπα ὑ86 οτάθσ οὗ 86 Ἠ6Ό. ννογάβ ΔΆ 86 πχθαϑυγο δηὰ Ἰοκίοαὶ 5636 ΓΟ] ἶγθ. 
ἘΣ ΒυρρΡι γί, ἴοσ στρθῖγί αὶ σϑϑδοῦδ, (86 ψοσγὰ γίσλίσομξ, Βυσαεδιθὰ Ὁν 5 ναυϊδηὶ σοβαάϊως 

γτ. 

277 



Ἠ6 

δι 

ΤΗΕ ΨΑΙΌΒΕ ΟΕ ΤΗΕ ΙΑΓἮΓ 

3 γγ 8οὺ] οἰθανεῖ ἢ υπμΐο {μ6 ἀυδβῖ, γονῖνθ τη6 848 ἴδοι αϑὲ ρχγοσηϊβοα. Κ 
ΞΟ, γ τπτᾶν8 πᾶνο 1 ἰοϊά δηὰ που μαϑὶ δηϑνογοα τη6; ἰθδοῦ τὸ ἢν βἰδίυϊοϑ; 
ἼΜΚο τὴ6 866 [6 ΨΔΥ οὗ {δ γ ρσγϑοορίϑβ, ἰδὲ 1 τηδν τηϑαϊϊδῖθ οἡ [ΠΥ ΟΠ 6Γ8. 
5. γ βοιι]ὶ το ἰδ ἢ αὐναν τυϊ ἢ ΒΟΓΓΟΥ,, Γα86 π16 88 που μαϑὶ ργομβοα; 
20 Κορ ἴδγ ἔγομι τὸ ἴῃ6 Δ Υ οἵ δ βοῃοοά, δηὰ ἔανογ τὴς τ ἐὰν ἰανν. 
80] ἤανθ σἤοβϑθῃ {πὸ σψᾶν οἵ [αἰζ υΐ 655, 1 ογανοὶ ἢν 1υἀσπηοηίβ. 
811 οοανε, Ο δοδονβϑι, υπῖο ἢν ἀθογθθϑ; ἰεῖ τὰ ποῖ 6 ρυὶΐ ἴο Β8π)6. 
ΤῊ τὯΥ οὗ [ῃγ σομπαπλδηἋ 8 60 1 τὰμῃ, ἴογ ἴδοι 1} Θμοουγαϑα ΤΥ Ὠοϑγῖί. 

δΤηζογργοὶ ἴο πὸ ἴῃ γ᾽ βίδίυϊοθ, Ὁ δομονδῆ, δά 1 νν}}} ἔα] Κορ ὑμθαι: 
ΕΠ σὨΐδη πιο, {πα 1 πᾶν Κοορ ἰδγ ἰανν δηὰ οὔϑβογνο ἰ τ ἢ ΤΥ π ὨοΪο Ἀϑαγὶ. 
86] 68.4] τη6 ἴῃ {πῸ ρδίῃ οὗ ὑμν ργθοορίβ, ἔοσ ὑμβογοίη 18 τὰν ἀο] ρἢϊ. 
δ 60] 1ης6 τὴν οαγὶ ἴο {πΠ γ ἀθογθοβ, δηα ποΐ ἴο ἰῃς ἀδβίῖγθ ἴοσ ζϑ]η. 
ΣΙ ΤΌΓΗ ΔΌΝΔΥ ΙΪη6 ΟΥ̓65 ἴγοπι νη ἀ651Γ65;} ἀ ΘΟ ΚΘ Π16 ἴῃ ΤΥ ΘΥ8. 
δ Οοηδγῃ ἴο ἐῃγν βογσνδηΐ ἰῃγ νοσγά, ψ ῃοἢ ρΡογίδιποῖῃ ἴο ἴῃς ἔἴθαγ οὗ ἴπθο. 
δ ΤῸ ΓΗ ΔΌΝΔΥ ἴσοι πη6 ὑ86 ΓΕΡΓΟΔΟΝ ὙΒΙΟΔ 1 ἔδδγ, ἴογ ἐγ υἀιμθηΐβ ἀγα σοοά. 
Ὁ 6 }ο]4, 1 ἰΙοης ἴον {ἰῇ γ ργϑοθρῖβ; αι οκϑη τη ἰῃ τὰν ΓΙ ἰθοιιβη688. 

47,οἱ τὴν ον ησκιηάμ6889 Ὀσγίης τὴ6 ἴῃ ηὴν βαϊναϊζοη 88 ἴμου ᾿ιδϑὶ ργοιῃ!βοά; 
ὩΤΏΡρΩ ἴοσ Εἷπη τ ἢο ΓΕρΡγοδοβοίῃ πιὸ 1 53}4}} ανα δὴ δῆβννοσ, ἴογ 1 ἰγυβὲ ἴῃ τ ν 

πογά. 
ὩΘηδίοἢ ποῖ ααὺ ἰῃ6 ψογὰ οὗ συ ϊῃρ ἔσο ΤῺ του, ἴος 1 μδορςε ἴοσ ἰἢν 

ἡυασταρηΐ. 
4 ν1}}} Κοορ την ἰᾶτν σου μυΔ}} Ὁ, ἔογανοῦ δα ον ῦ, 
ΦΑΠΑΙ ν1}} ναὶ κ ἴῃ ἃ ραϊῃ ὑπδὶ 8 Ὀγοϑά, ἴογ 1 ϑίυαν ἴῃ Ῥγθοορῖβ; 
4ΔΑΠ41 ν}}} βρϑδῖκ οὗ ἐῃν ἰθϑι το 68 Ὀοΐογε Κίησβ, δηὰ 1 ψ}}} Κπονν ΠΟ 588 πιο. 
47| : ν}}} πὰ τὴν οἰ! σΐ ἴῃ τὰν σομαπηδπάβ, τ ]οἢ 1 ἰονο ὀχοθθαϊησὶγ. 8 
Φ] ν}}} 1 ῸΙῸΡ τὰν δηα5 ἴο ἐγ οομηδηά8," δὴ 1 Μ}}} τηρά δῖα οἡ ἰδγ βἰδί- 

υἷα8. 

ΦΈΠ ΘΙΊΘΙθΟΓ ἰῃν ΡγοιἾβ865 ἴο ὑπ γ5 βογσνϑδηῖ, ἴογ ψν ἱοἢ ἴμου οδυβοαάϑ[ τη ἴο ΠΟΡΘ. 
[0] }}159 15. ΤΥ οοπηΐογὶ ἰῃ πιὶπο δ Ποϊίοη, ἐμδὲ ἴπου μαϑὶ αὐἹοκοηθά πη 85 μοῦ 

αἀϊάϑὲ Ργομηΐβα. 
ΣΤῊ ῥγοια βοοσῃ π6 Θχοθοαϊησίὶν, μυΐ 1 πανα ποῖ βϑιύοσνοα ἔσο ἰ᾿ν ἴδνν. 
88] γριθ θοῦ ΤῃΥ 7υἀφτιηδηΐβ ἴγοπιχ οὗ οἷά, Ο Φεβονβδῇ, δῃά οομπηΐογί την β6][. 
δ γηησ γᾶρβο δίῃ βεϊζοαὰ τη Ὀδοδιιβε οὗ ἰμ6 νιοκοά," ὑπον τ ὰο δᾶνα ἴογ- 

8 Κοὴ ἢν ἰαν. 
ΤῊν βἰδιυϊοθ ἤν ὈΘΟΟΙῚ6 ΤῺΥῪ 800,98 ἰπ ἐπα ἢου86 οὗ ν᾽ 80)ουΓηϊηζ. 
561 γι ΘΙ Γ ὈΥ ηἰσῃϊ τὰν Ὡδηηθ," 8η6 1 Κοορ ἰδ αν. 
667 }19 Παῖς Ὀθοοτς τὰν ρογίΐϊοῃ, ἕογ 1 Κορ ἴῃ ργϑοορίϑ. 

ΚΙΊ105. 15 71ϊ,, ἀσοογαϊπρ ἰο ἰὰν τιοογὰ. , : 
111θ59 Ομβδησίης οὐδ ΗϑΌ. ἰεϊίογ, ννίοι αἶνοθ α τοδάϊης δίγοησὶν βυρρογίϑα Ὁγ 86 ρϑγδ  ο] δα. 
τὰ τ ἴτε εσἱῖϊ τεεῦ ἵ δύονυ δίἰθρ. 
: ξ., ἤἥγοπι τοραγαϊηρ ναπίϊυ. 
9119ε: 850 ἀκ τ 
Ρ1105 Οτϊτης τἰῖ ϑντ. 186 δυρογθυουδ δἀνογθἶδὶ Ῥἤταϑο μέεγὶῳ. ᾿ 
4110 Αἀαΐηρ νυ [86 ΟἸΚ. ἴλ6 ψογὰ δχοεθαϊπηὶν, τοαυϊγοὰ ἴο Ἐωῤη κ βεἢ 1}9 ᾿Ώ9. 
ΤΟΣ Οπαϊθιῖης τῃ06 ρῆγαϑο ιομίολ 1 ἴονα, ν᾿ Ὠϊο ᾿γ88 ὑγοῦδον δα θὰ ὉΡ τηϊβίδίκο ἴσογα [86 

ΡῬτγοοθάϊης ᾿ἴπ6. 
41101 δο οὔἣδ Εἷς. ἑοχὶ δὰ Τῇῃδοά., ϑυρροτγίοα ὃν 86 δσοηῃίοσί. 
4110. Οἱ, Βτίμαβ, Ῥδ., 11, 425, α διιγπίπρ ιοϊπα ὕτοπι. 
81101:5, 64. ται τς ϑελοναν, Μ Ὠϊοἢ ἀοϑίγονβ ὑΠ6 τη ϑΌΓΟ. 
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δ] 9)ὴν 1ἰ 15 ΤῺ ρογίΐοῃ, Ο δεδβονδῆ, ἴο οῦϑογνα δὰ Ὁ νοῦ. Ομοιὰ 
88] ρηϊγοδὶ ἢν ἴδνον ψὶ τ τ ν σβοΐε Βοαγῖ; Ὀ6 σγδοίουβ ἴο τὴ 85 ἴδοι μδδὲ 

ΡῬΓο τ ἶ86α. 
57 Ἰὰς οσοῃϑίογοα ἴὰν ψ8 5 δηἀ ἰυγηοα ΤΩΥ͂ [οοἰ ἴο ὑῃν ἀθογθοϑϑ. 
801 τηδῖζο μαβϑίθ δῃὰ χῖνα τυβοὶ ἢ πο ἀοἶαν, ἱπ Κοορίην ᾿ὮῪ ΘΟ 86. 
ΤῊ οογάβ οὗ πο νὶοκοα μᾶνο δποϊοβθα ποθ, δυῖ 1 ἀο ποὶ ἑογροὶ ἢν ἰδ. 
ΣΑΣ τ πηὶρῃί 1 τἶϑα ἴο σῖνα 8ηΚ8 ἴο ἰδδθς ἴον ἴῃ γἰσῃΐθουβ ἡ σηιηοηΐβ. 
ΘΙ 531 ἃ σοι ρδηΐοη οὗ 4]} στο ἔδδγ ἰμθς, δὰ Κϑορ ἰδ ργεοερίβ. 
ΤὩς φαγὶ ἰ8 [0}} οὗ [ν οοά 6858," ἰθϑοῖ τὴθ ἴῃ γ ἰανν8. 

ΓΤ Ήοι μιαϑὲ ἀθ81} τὰ ]}} τὰ τὰ βογνδαηῖ, Ο δομονδὴ, δοοογαϊης ἴο ἰῃγ ψοσγά. Το 
βδ(χοοά ἰδϑ8ῖ6 8)ηἀ Κηονίοασε ἰθϑοῖ τη6, ἴον 1 Ὀεϊϊονα πῃ ἐγ σοματδη ἀπο ηῖ8. 
δἹΒοίογε 1 νγὰβ διοϊθα 1 ογγοα, Ὀυϊ πον 1 οὔϑογνε ἴῃγ δια άϊη. 
δᾳ(οοά δπά {δες ἀοες οὗ ζοοά αγὶ ἴδμοιι; ἰδοὺ τὴρ ἰδν βίδιυϊεβ. 
6 ῥσχγουά ἴογψεοῦ" [165 δραϊπϑὶ τηθ, Ὀυΐ 1 Κοορ ἴῃγ Ῥγεοθρίϑ: 
ἼΤοΙν Ποαγὶ 18 ζτοββ σι ἰαΐποβ8, Ὀυ 1 ἀο σΐ ἴῃ τἂν ἰανν. 
ὌΝ 61} τυδ8 1ἴ ἔογ πιὸ {μδὶ 1 βανὸ ὑθϑὴ δδθιοιοα, {πὶ 1 τσ ϊ ἰοᾶγῃ ἴμν δἰδιυΐοϑ. 
ΤΉ ἰὰτνν οὗ ἔθ γ τοουΐἢ 18 θοϊΐοσ ἔοσ τὸ ἰμδη ὑμβουβδηἋ85 οὗ ο]ἀ δῃἀ 8:1 νοῦ. 

ἸΤῊν δπάβ ανε τη8646 δηἀ δϑῃϊοηθα τηθ,Σ ὑπαὶ 1 τδν ἰϑᾶγῃ ἐΠΥ σοΙητηδηάβ. Ὑοάὰ 
Ἰ ΑΥ ἴμοϑα ΠΟ ἴδδὺ ἴη6 866 126 8η4 Ρ6 οἶδά, ἴογ 1 Βορὲ ἱπ ἐγ ποσὰ. 
Ἴ] Κηον ἱμδὶ τὰν )υἀκτηθηῖβ δγὰ )υβὶ,) δηά ἱμδὶ ἴῃ [δι Ὁ} π688 ἔθου Βαϑὲ 

δ Ποϊθα τη. 
161,εἴ τὴν ον! ηρκί ἀη685 οοσηθ ἴο οομζοχὶ τ6, 85 ἔπου μαβϑὶ ργομῃβοά ἴο ἰῃν 

ϑβογνϑδηΐ. 

ἼΤ, οἷ 1ῊῪ σΟΙΩΡΑβ5Ί: 0 ΘΟΙΩ6 ἴο τη6 ἐμδὶ 1 πλδῪ ᾿ἶνο, ον ὑῃγ ἰανν 15 τῶν ἀεἰ ρπϊ. 
1 οἱ {πὸ ῥγουά μὲ ρυὲὶ ἴο βῆδιι, ἴοσ ὑποὺ 1}}-ἰγοδὶ τηθ," θυὶ 1 τηραϊδῖα οα 

τὰν ῥγθοορίβ. 
Ἴ] οἵ {μοϑ86 ψῇο ἔδδγ ἴμθο ἔσσῃ ἴο ἴμεοο, ἐμαὶ ὑπο τᾶν Κπονν ἰῃγ ἀδογοεϑ. 
801 οἴ την μοαγὶ 6 ροσγίδςϊ ἴῃ {ῃγ βἰδιυΐεβ, ὑμαὶ 1 πλδὺ ποῖ ΡῈ 116 νι 88δπιθ. 

Εν 501} Ρ]Π65 ἴον {πν οΙρ, 1 Πορα ἰπ ἴῃ ν ψογά. Καρὰ 
ΒΜ Ίη6 ΟΥ̓65 ὈΪΠ6 ἕοσ [Δ Ργοχηΐβοβ," τ θη Μὴ] ἰῃου οοτΐοτγὶ πη ἢ 
ΣἾΒΟουΡὮ 1 μανα Ὀθοοιηδ {ἰΚὸ ἃ τ] ΠΘϑ Κη ἰη ϑιοκαο, 1 ογρεὶ ποὶ ἴδῃ βιδιυῖεβ. 
ΜΉΗΉΟΥΥ ΤΏΔΗΥ 8 ἴῃ6 ἀδΥ85 οἱ ἴῃν βογσνδηϊ ἢ Ηον ἰοης εγὸ ὑδν )υἀριηορηὶ 9 
Τῆς ῥγοιὰ δανς ἀυζς ρῥιἰἴ4}}5 ἴοῦ τηθ, ποῖ δοοογάϊης ἴἰο ἐὰν ἰαν. 
864} ἐὰν σοπητηδη 8 ἃγὰ [αἰ πα]; τι βουΐϊ σαυβα ὑπ 6 Ὺ Ῥυγϑιδ τη6; μοῖρ πιο 
51] ΑἸσηοβὲ ᾿Π6Ὺ Θοηβυσαθ π|6 ἴσοι ἴδ δαγίι, θυϊ 1 βανα ποῖ ἔόγβδίκοη ἐδ ν ὑσγο- 

οορί. 

88 ΔΟΟΟΓΟΙης ἴο ἢν ον] ηρ ἰ Π688 αὐἱοῖϑη τη6, ἐμαὶ 1 τΔΥῪ ΚΟΟΡρ ἰδν ἀθογϑοβ. ἃ 

γ11099 Τ ὺς,, ἐλδν δηθὰ ν 
ν]11029 ἩδΌ. ΔΟΩδ τοτίλ, ὐὐίλ, μὴν τολοῖς ᾿δατΤί. 
Χ 1105 ἨδΌ. δα σίνα "6 ιπαεγοίαπαίπο, Ὀὰὺ τἷδ ἰδ ἱποοιριαίδίθηῦ τὴν (6 ταοῖστο δὰ Ἰοοδοὶν 

οομηθοίδα υἱίδ ἴ09 οοπίοχι. 

ἶχθτ Α ἸΣΙΩΥ βοτῖσα μὲ ἜΣ κα απο Ἐν δα κα Ἰσμλονι! - ἴδγ δοσὶ οχρϑηδϑὰ Ὁγ οαμδ6. 
41105 ἨρΌ. βἀἀ8 δανίηρ 
511053 1,1κ6 βἰώτιδ βδηρίπᾳ ΒΘΓΘ ὑμὸν ψουϊὰ Ὀθ ἀτίοα δηὰ ὈΪδοϊκοηθὰ Ὦν το δηὰ βυηοΐζθ. 
τς Ταιοτῖδε ΒΡ ἀρετένσνο " 428) 85 10:6 Τη0.Γ9 δηα ὑδιϑ οἰ ΐδση γϑαυΐτο. 

668 αἴ 
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ΤῊΗΕ ΨΑΙΌΒΝ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑῈΓ 

ΕΟγονορ, Ο οθοόνϑῃ, 8 ἐν πνογὰ ἤχοά ἴῃ βοανϑρῃ. 
Ὅ7Βοιι μαϑὶ δβϑίδ 56 α ἐὰν [Δ ἔ] 685 ἴοσ 41} σοῃογδίϊοῃϑ δὰ ὑΠΥ ῬγΟΓαἶβ6 

βίδπάρι ἢ. 
"1Ὰ5 ἴογ ἰδν )υσστασπῖβ, πον βἰδηὰ {118 ἄδν, ἴογ ἴΠ6 } τὸ 411 (ΠΥ βογνδηΐβ. 
Β 1658 ἐν ἰᾶνν δα Ὀδθη τὴν ἀεοἰσῃϊ, ἰμοη μδα 1 ρογιβῃθα ἰὴ πιΐπο δ!οιϊίοη. 
ΘΝ ΟνΟΥ 584}} 1 [ογροὶ ἵν ργϑοορίϑ, ἴογ ἱβγουψῇ ἴδϑῖὰ ἴδοι ἀοβὲ αυΐοκο πθ. 
ἩΤΏης 1 δι, ἀνθ τη6; ἴου 1 βίυαν ἰῃγ ρῥγοοορίϑβ. 
7.6 ψ]ΟΚΟα [16 ἴῃ τνδῖῖ ἴογ πὸ ἴο ἀδϑίσου τηθ; 1 σου: ον τ ἄθογθοβ. 
96] 866 8ῃ 6ηά ἴο 8]] ρογίθοϊίίοη, Ὀυΐϊ ἐμ γ σομπιπηδηά 18 ἰμβηϊἴδ. 

90} μον 1 ἴονε ἴῃν ἰδ  [{ 18 τὴν τηραϊἰδίϊοη 411} {86 ἀδν. 
6 ΤῊ σοΙΠΊ8η4 τ οί τλ6 ἩἼΒ6Γ ἰΠ8ῃ ΤῺ ἴοΘ9, ἕογ ἰὰὶ 18 ἔἴόσονοῦ σαἷπο ΟΠ. 
9 ΜΌΓο ᾿ηϑ 5 ἰΠ8η 4] τ ἰθδοοῦβ πᾶνε 1, ἴοσ ἴῃ ν ἀθογθοβ δΓὸ τὰν τηραϊἰδίϊοη. 
ἸΟΟγΓογο πα ογβίδπαϊης ὑμδῃ πλϊπο οἰ ἀθτβ ἢανο 1, ἴοσ ἸΔΥ Ρῥγοςοθρίὶβ 1 Κϑορ. 
1011 γρίγδϊη τὴν θεῖ ἔγοπι ἜΥΟΓΥῪ ον] ραίμ, ᾿μαὶ 1 τηδν Κϑὸρ ἴῃγ πογα. 
ΤΟΣ ΟΊ ἴῃ ν )υασηλοηίβ 1 40 ποὶ ἔυγῃ 85146 τὴ δίθρ8, ἔογ ἔμοιι αγὶ ΤῺ ἰθϑοῆογ. 
ἸΘΉΟν ρ͵οαβδηΐ ἃγὸ ἔν ψογβ ἴο ΤΥ Ρδ]αῖο ' Μίοτε {π8ῃ ΒΟΠΘΥ ἰο ΤΥ που. 
1 γογη ἰἢν ῥγοοθρὶβ 1 σοὶ υπάογϑίδπαϊηρ, ἱπεγείογα 1 μαΐθ Ἔνοσν ρμδὶβ οἵ 

[Δ ]βεβοοά. 

109 ΤῈ) ν ψογσά 15 ἃ ἰδιὼὴρ ἴο τὴν ἰδεὶ,ΐ ἃ ᾿ἰσιὶ ἴο τΥ Ρδιὶ. 
106] αν Βοσ 8η οδίἢῃ δηὰ ψ1}} Κϑορ 1, ἴο οῦβογνο ἐἢν σι σῃίθουβ }υἀὐριησηίϑ. 
107] δγῃ στεδὶγ δϑ!οιϊοά, Ο δοβονδᾷ; αὐΐοῖίκοη τὴὰ 88 ἴδου μαϑὲ ρσχοπῖβϑα. 
106 Αροορί {μ6 οἴἴογιηρβ οὗ ν τπουῖϊῃ,ς δηα ἰοδοῦ πιὸ ἴθ ν 7υαἀρτηθηῖβ. 
Ἰογῖν 116 158 σο! ΕἸΠῈ ΔΙΪΥ ἴῃ ΤΥ δδπά5, Ρυϊ 1 ἰογροὶ ποῖ ἴῃ ἰανν. 
ΠΟΒῸΡ τὴ6 ἴῃ6 ψΊΟΚοα βοΐ Βῆδγοβθ, θυϊ 1 βἴγαν ποὶ ἔἴγοιῃ ἴῃ ργϑοορίβ. 
ἈΠΡῊν ἀἄθογθοβ δΓΘ τη 6 ἱπδογίΐδηοο ἔογονογ, ἴοσ ἴμ6ν ᾶγὸ ἴδ )ῸΟΥ οἱ ΤΥ μοδγῖὶ. 
121 Ἰπο] ]η6 τὴν δοαγὶ ἴο Κϑαρ ἴῃγν βἰδίυϊθϑ 88 8ῃ δἴδσῃμδὶ γονδγα 

Δ Γοῃ 0 δῖὸ οὗ ἴνο πιὶη8 1 μαῖθ; Ὀυϊ ἴπγ ἰδνν 1 ἰονο. 
1411 15 ἔοι ΨΟ δ. ΠΙΥ͂ ΒΊΟΟΟΥ 8η 64 ΤΩῪ 8}ι16]4, ἴον ἴῃ ν νογὰ 1 ναὶ. 
ρραγὶ ἔσομλ πιθ, γα ον]! -ἀοΕγ8, ἕο 1 νν}}} Κορ [86 σομητηδη648 οὗ την σοά. 
ΘΕ ΡΒοΪἀ της 88 μου μαϑὲ ῥγομλβοα, δηά 1 ν}}} ᾿τνθ, δῃμα βῆδιηδ τὴς ποὶ ἴῃ 

ΤΩΥ ἢΟΡΘΕ. 
πΘυρροτγὶ 6 ἰπδὶ 1 ΙΔ ὺ θὲ βανθά, δηά 1 ν1}} ἀδ! σϊΒ σοη πυ8}}Υ ἴῃ ΤΥ 

βίδιίυϊοϑ. 

ἩΘΤΏΉου ἀοβϑὲ οαϑὶ ΟΕ 41} ψῆο ϑύνοσνο ἔγομι ἰδγ βἰδίυϊοϑ, ἴοσγ ἐμοῖγ ἀθοοὶὶ 18 
ἀεο]υβίοῃ. 

Ἡ9ΤΉοιυ ἀοϑὲ Γο͵θοὶ Κα ἄγοββ 411} ἰμ6 τσ ο Κοα; τπογοΐογο 1 ἴον ἰῃγ ἄθογοθοϑ. 
Ἰογν β68ῃ βῃυσάογοιἢ ἴον ἔθδγ οὗ {πθ6, δπὰ 1 δὴ δἰταϊ οὗ ἰδ ν υάφτηρηῖβ. 

111 }υβίί!σο δηά τσ δανο 1 ἄοπο, ἰοανα τα ποῖ ἴο Τ]Π6 ΟΡΡΥΓΘΒ3ΟΓ85. 
1386 ἴῃου ἃ βυγοῖν ἕοσ ἴῃν βεγσνδηῖΐ, ἴοσ ἢ18 νοϊΐασγε; ἰεῖ μοὶ {πὸ ὑρσοι ἃ ΟΡ᾿Γ688 

6. 

411090 (ογγθοίίρ ἐπ ἘΠΟΌ,, πο ἢ τοϑάβ, τἰϊδουῦ δον οομηθοίξοι ψὶὰ ὑδ6 οοπίοχί, ἐλοι λαδέ 
"πο δε φαγί, ἤτπι ανιὰ {ὲ εἰαπιάοι ἢ. 

119 )106 50 ᾿: απ ὥὄντυ, 
Ε110:108 Ηοἱ ὙΓεἴ εεὴ ουαΐ. 

Β1101117 ὅο 55. 5 ΒΒ ΡΟΓίοι α ὃν [9 σοπῃίοχ. 

Ε1101:19 Τιῖν,, αἱ ἐλ υυἱοκεαὰ οὐ ἐδ φατίλ. 
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ἸΜΠ|Πὴ6 ΟΥ65 ὈΪπ6 ἴογς ἱῃγ βαϊναϊου, δηἀ ἴοσ {πὸ τἰὐθουβηθ885 τὶς ἢ ἴδου 
Βιαϑἰ ῥγοῃ δα. 

ΜΠ )6 4] σιὶἢ ἰὰγ βογσνδηὶ δοοογάϊης ἴο ἰλγ Ἰονηρ κί η6585, δηἀ ἴδβοῖ τὴς ἰδν 
βἰδίυϊ65. 

1251 δγτὴ ἴῃγν βογνδηΐ, ζῖνα τὸ υὑπάἀογβίδηαίηρ ἰδὲ 1 τηδν Κπονν [ΠΥ ἀθογθαβ. 
1211 159 ἐϊτηο ἴοῦ Φεβονδὰ ἴο δοὶ; ποὺ αν ὑσοόΐδϑῃ ἰδγν αν; 
ἸὩΤΤΗοτγοείογο ἀο 1 ἰονε ἴδ γ σομητηδπαάιποηϊβ ποτα ἴμδη ροϊὰ δηα ἤπο μοϊά. 
1297 Πογοίοσο 811 [ἢ γ ργοοορίβε 1 ἄδθοι σἰσῃῖ, 1 μαῖα ὄνοσν [8156 τὰ γ. 

ΟΠ ἀογίυ ατὸ ἴῃν ἀθογθαβ; ἱβογοίογε τν βοὺ] ἀοὶἢ Κϑορ ὑμθῃι. Ῥο 
10ΤῈῊς οροπϊης οὗ ἐὰν γονοϊαϊοηϑὶ σίνοι Πἰσμΐ, ἱπϑισμξ ἴο {Π6 5:0 ]6. 
1’ του 1 ΟΡοη τάδ δπα ῥδηΐ, ἴοσ ἴγ ΠΟΙ Π]8η68 1 ἰοησ. 
ὩΣΤΏΓΩ ἴο πὴ6 δηά Ὀ6 ρτδοίουβ ἴο πι6, 88 18 ἐμοὶγ τίσις τ πὸ ἴονα ΤΠ Ὺ πδπιθ. 
12 γοοῦ ΤΥ Ρδὺδβ δοοογαϊηρς ἴο [ἢ γ Ῥγοιηῖβο, ἰδεῖ πὸ ον] γυΐθ τη6. 
ΦἘ ΘΎΘΟΙῺΩ τὴ6 ἔσοσῃ ἴμ6 ὀρργοϑϑίοη οὗ πδῃ, 8η4 1 νν}} Κοορ ἴδ γ ργθοθρίβ. 
12] οἱ τὴγ σουπΐθηδησα 8ῃϊπὸ οἡ ἴὰν βοσνδηΐ, δπα ἰθβϑοῖ της ἴὰγ βἰδζι 68. 
ἸΔΟ Αἴο 5 βίγοδ τ ἴσο πη 6 ΟΥ68 Ὀοσδυδβα ἔμποῪ ΚΟΟΡ ποὶ ἴδγ ἰδ. 

ΤΉ Ἰσηϊοθουβ δὶ ἴμβου, Ο δεμονδα, δπὰ ἐν Ἰυάστιηοπίβ δγὸ υὑρεσῃϊ. Τεδάμο 
5 Ἰσῃΐδοιιβ δῖ ὑῃν ἄθογθοβ νηοῦ ἰδοὺ μδϑῖ σομητηδηαθα, δηα δ βοϊ υΐοὶν 

αι τ Ὁ}. 
᾿Ο Γν Ζ6Ά] σοηδβυτησίῃ τη6, ἔος ὑἰῃγ ἔοαϑ Βανο ἰογχοϊίθη ἢν νογά. 
ἸΟΤῊν τνογά ἰβ ἐποσουφη!ν Ρυγο, δπὰ τὴν βογνδαπὶ ἰονοὶὰ ᾿ἰ. 
ΤΉ ΘΌΪῈ 81 1 δηα ἀσϑριβοά, ουϊ 1 ἀο ποῖ ἑογρεὶ {πὴ Ῥγθοθρίϑβ. 
ΣΤῊΝ στρ ϊθουβη 685 18 τσὶ ἔογονογ, δηὰ τἢν ἴανν 18 ἰγυ ἢ. 
ἸΦΤΤοΙθΪς δηα αἰβῖγοβ8 να ονοσίδκαη πηθ; (ΠΥ ΘΟΣΩΤΏΒΠ6Β δΓ6 ΤΥ ἀοἰ κῃ. 
ἸΜΤῊΝ ἀθοσθθβ δΓὸ γἱζῃΐθουβϑ ἴογενογ; δ] ἴδῃ τὴς ἐμαὶ 1 τᾶν ᾿ἷνα. 

1461 041} τ τ τὴν τ ο]6 μοαγὶ," ΒΏΒΥΨΟΓ τη6; ἴον 1 που] οὔον ἔν ϑἰδιυϊεϑ. Οορὰ 
146] ς4}} {μ66, Ο Φεβονδῇ, μοῖρ ποθ, δῃὰ 1 π}}} Κοορ ἴῃγ ἄθογθθβ. 
ἩΤΑΙ ἀδνηΡ 1 8.86 δηἀ ΟΥΥ, 1 νναὶΐ ἔου ἴῃ ν τνογάϑ. 
ΘΠ 6 ΟΥ68 δηϊοῖραῖθ ἴμ6 ηἰχῃΐ τναϊο θα ἴο πλυ86 οἡ τὰν τπογά8.8 
ΔΉ ΘΑ ΤΩΥ̓ νοΐςα ἴῃ ἐὰν Ἰονὶησ κά πο88, αὐϊοκϑη της 88 ἴμου ἐπἰηκοβὶ }ι8ῖ. 
ΓΤ Ώο8θ6 80 Ῥυγβὰθ τοῦ τ] ον} ἀονῖοο8 ἀγα Ποδγ, [ΠΟΥ Ο 8Γ6 ἴδι ἔγοτα 

τῃγ ἰᾶν. 
118 ὺῖ δου, Ο δεβονδῆ, αγὶ πισῇ, δπὰ 411} ἴῃ ν σοσωυδη48 ἃγὰ ὑσυὶῃ. 
151 Οὴς δροὸ 1 Ἰοδυηθα οἵ ἰμν ἄθοσγθοβ, [δαὶ ἔθου μαϑὶ ἰουπάρα ἱπδϑιὰ ἔογονογ. 

1 Ἐ ΘΠ 14 τὴν δῇῆι)οϊοη δά ἀοἰ ἑνοῦ τηθ, ἴοσς 1 ανο ποὶ ἰογροϊϊζοῃ ἢν ἰανν. δορὰ 
1ΜΡΙ6βά τὴν σϑυβα δηά δνθῆρο τὴ6; αὐ] Κο τη6 88 ἴμου παϑὶ ργοχηϊβοα. 
166} 6]ρ 158 ἔδγ ίγσοῃι 86 νἱοκοα, ἴον ἴον σοηϑίάογ ποὶ ἐπ ν βἰδιυίοβ. 

211915 Τις., ἰο ἐδλα Ῥγογιῖβε ο7 ἰδν τὶἱρλίοοιμνδδδ. 
Κ]10::9 Οἷς. δὰ 1,δι., ἰο αἱϊ πὶν Ῥγεοορίδ. ΤΏΟ ἰοχὲ οἱ ἰΐα ᾿ἰ:θ ἰδ ἘΞ ΣῚ ἀουλείυϊ. 
11101:20 Τιῖς,, ἐδν τροτάϑ. 
: 1101Μ Τὰς. δίγοαπιδ ΟΓ τοαίεν. 
511ρ16 Ὑτδηβίεττὶ ἐλοναλ ἴο ἴα οἷδοθ ἴῃ 86 ποχὺ [ἴθ 88 {86 τωϑῖτο ἀϑγαδῃαβ, 
.9110124. ἘΌ]1ο 16 ΣΩΔΙΩΖΙΏΔΙ ἐεάδιες οἔ ἰδο ΗοῦὉ. 
Ρ110:4 Οτ, ἐιοΐϊρ 
41191: Ἐοἰονίης 186 Οἷκ. βπὰ [Δ 
Ε110μ0 850 ὑνεῖνο Ηθῦ, Μ88,, ἀ" Διὶ. διὰ Άὅ'γσ. 
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Βμῖο 

Ταὰυ 

Ἐχοῦ- 
ἀϊυπι 

ΤΗΕ ΝΑΙΌΒ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑῪ 

1667 ν σοτηρδϑϑίοηϑ, Ο Φοβονδῇ, ἃγὸ σγοδὶ; αὐὐἱοκθὴ τὴ6 88 ἴδμου ἰμιηκοβὲ 75. 
1 ΓΔΗΥ ΔΓΘ ΤΔῪ ΡΟΓΒοουϊοΟΥΒ 8Π4 ΤῺ δαάνογβασίθβ, δυΐ 1 ἴυγῃ ποῖ 88:46 ἔγοπι 

1ῃγ ἄἀθογθθβ. 
ἸΒΌΧΤΉΡη 1 Ὀ6Βο]ά τῆς ἰσθϑοβογοιιβ 1 Ἰοδίμα ἴῃθτ, ἴον πον μαννα ποὶ ἱκορί ἰδ γ 

ψότα. 
ΒΘ ΠΟ] ἃ μον 1 ἴον ἢν ργεοορῖϑ;" αυ οκοη τὴθ 85 ἴθπου Ἰἰονοβὲὶ πηθ.Ὁ 
1 ΤῊ ς 8πὶ οὗ ἐγ ψογάϑ" 15 ἰγσυϊῃ, 4}1} ἰῃγ γτισῃΐθουβ }υἀσιηθηΐβ ἀγὸ οἴθγηδὶ. 

1ΘΠΡΙσ65 ῬυΓβυθ τὴ6 ψιπουΐ οσαυδο, Ὀυΐϊ 1 θα ὑπ νοχά. 
121 [δἴκα ἀοἸ ἐσ ῃϊ ἴῃ ἐν Ρῥγοπηῖβο, Κὸ ἃ δὴ 0 αἰβοονογοίῃ στοδὶ 5ρ0]]. 
16 9. ῃοοά 1 Ππαῖθ δπάὰ δρθογ; ἢν ἰὰνν ἀο 1 ἰονβ. 
Ἰδίϑονθῃ ἐἰπηθ8 ἃ ἀδΥ ἀο 1 ρῥτϑῖϑε με}, θθοδιβα οὗ ἴὰγ γι σῃίθοιιβ 1υἀστηρηίϑ. 
Ἰόδααγραῖ ρθβοα ἢδνθ πον ψ8ο ἰονα {δ ν ἰανν, ἰοὺ ἢδνο ΠΟ σδι186 ἴογ βιυ τ Ὀ] την. 
166] Πορο ἴον ἴῃ ν᾽ ἀοἰίνεγδηςθ, Ο Φομονδϑὰ, δηὰ 1 ἀο ὑπ ν σοχητηδηἋ8. 
1 γν 8οὺ] ϑοροῖῃ ἐν ἀθοσθαβ, 8ῃὰ 1 ἰονα ἴμθ ΘΧο θα! σν. 
165] ΚΚοορ ἰδ ργϑοορίβ δῃηὰ ἄἀθογϑββϑ, ἴοῦ Ὀθεΐογο [ἢθ66 δ γδ 81} Ὡ ἯΔΥ3. 

ἸΦΓΩν ΤΥ ΟΥΥ ΟΟΙῺΘ Π6ΒΓΡ Ὀοΐοτγο ὑπ 66; δ] ἴθ πὴ6 848 ἴδου μδϑὶ Ὀγοιμηδβοα. 
ΤΟ ΤΩ ν ΤὴΥ ΒΌΡΡ]Ιοδἰίοη σοτηθ Ὀοΐοσε ἴμθο; ἀθ νοῦ τη6 85 ἴδοι μδϑὶ 8814. 
ἸΠγν 1108 ψν}}} ρον ἔοσὶ ἢ ῥγδῖβο, ἰοσς ἴθου ἰδδομοϑὶ τὸ ἢν βἰδιίυϊοϑ. 
1 ν ἰοησυο Ψ1}} βίης οὗ ἱὰγ ψοσγά, ἔοσ 4}} 1 Υ σουησηδη 5 δγὸ γἰσαίθουβ. 
Ἰδαν τἢν μδπά οοιηδ ἴο ΤΥ ΠΟΙρΡ, ἴοσ 1 ανα οβοβϑθῃ ἵν ργεςἼδρίβ. 
1141 Ἰοῃρ ἴον ἰδν βαϊναϊίου, Ο Φεοβονδῃ; ἰδν ἰὰνν ἰ8 τὰν ἀε! σῃϊ. 
ἹΤΡ Αν ΤΥ 800] ᾿ἰνα δηα Ὀγαὶβα ἰῃθ6, δῃά ἴδν υἀρστηθηῖβ ΠμοΙρ τη 6. 
ΣΟΤουρ 1 ϑίγαυ,, βοοκ ἰῃγ βογνδηΐ, ίοσ 1 ἀο ποῖ ἰογεὶ {ἢν ΘΟΙΏ 8} 445. 

ΠῚ 

ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ ΘΤΑΝΘΑΒΟΌΒ ΟΕ ΒΙΘΗ͂Τ ΑΝῸ ὝΒΟΝΟα 
Ρ5. 1δ, 861-:, δ0 

8179. ΤΈο Ῥβαϊηιϊϑι᾽β ϑοδίοσυθ, ΡΒ. 1ὅ 

Ῥβ. 1δὅ ἸῸ Το βονδῇ, γῇο 58}8}} δοϊάδ ἴῃ ἐὰν ἰθηὶ 25 
ὟΥο 83}|4}} ἀννεὶ! ἴῃ ὑῃν ΒΟΙΥ Ὦ1}]}}} 

41101:9 Ἡροῦ. δά .9λοναλ. 
4110189 Τὶς, ἀαοοογαϊηρ ἴἰο ἰδν ἰονὶπρσκὶπα 
8110.» Οοττοοίης [86 Ηοῦ. μὸν το ΠΠ οἵ ἐι6 ΟΚ. δοὰ Βυτ. 
Ὑ 110. Τ 0, τῆν λοατγί [δαγεϊῇ, 
ψ110Μ99 ἩδΌ. μαἀἀδ .ελοταλ. 
Χ]Ί]ΘΙῈΑ πβοσίρο, ἀδνυοορίηνς ἰὄδ9 ἄχυτο βΒυσαοσίοα Ὁν (86 νοῦ, 825 δα ἀδὰ {δα α δὖδερ ἰλαΐ ἱε 

8 179 ΤὨΐδ μα. 885 [86 δἰτωρὶθ εἐἶ{1|6, Ῥεαὶπι ο Ῥανίά. Τα ἀϊάδοῦϊο ομεαγδοίοσ οχρίδἷπι ἣν ἰΐ 
τ88 ποὺ ἱποϊυάοὰ ἱπ βρεοΐδὶ δοὔοῃδ οὗ ρ88. [0 ἰβ {πὸ ἀδοδίοκιρ οὗ δ ἰδίδ ὑϑαδαίγηϊδὶ ψο, ἐπ (89 

ἢ οὗ {860 ὑτορβοῖδ, ΠΡΠΙΟΕ 108 4υδιὶ δοδιίίοηδ ἴον οἱ εἰ οηβεϊρ ἴῃ Ζιου ἰῃ (λα ἴογαλδ οἱ ᾿ἰΐα δηὰ δοῖ. 
"Ἢ Μ88 δοαυδιηἰθα ἢ ἴ6 Ὠθυϊδγοηοσζηΐο δθὰ Ηο]πμϑαϑ οοῦθα. ΟΕ. 6. ρ. ἢ δ. τί μὰν: ον. 25:1. ΤῈθ 
ᾳυοδος ἔοστα δηὰ πο ἄσυγο ὀσωρίονθα δῖ βμδγϑὰ 'π σογσωσωοη ΜῈ 18. 831-16 

ΤῊΘ αἰπῆθτβ ἴῃ Ζίου ἃτα 8116 υυῖτὰ ἰβστοσ, 
Βμυάδάοσίος 85 δοϊσοαὰ ἐδ ἱτωρίου, 

41δ1᾽ 7. 4., δ0 ἔδο χυοδὺ οὗ ΦεΒονδῆ. 

ΦϑΦ 



ΤΗΒΕ ΡΒΑΙΜΊΙΒΘΤ ΘΒ ΘΕΟΑΙΟΟΕΒ 

38:6 ψῆο ψδικεοῖῃ νἱϊδουὶ ἔδυ δηα ἀοοίῃ τσὶ, 
Αμά βρεδκοίῃ {86 ὑγυςἢ ἴῃ 18 Ὠθδγῖ, 
ΙΊΝο υἱἱϊογοὶῃ πο βἰδπάθερ τὴ 18 Ἰοησαθ, 
Ἀοοὶῃ πὸ σγοηρς ἴο διἰ8 ἰγιθηα, 
Νον ἰδεῖ ὕρ 8 ΓΟΡΓΟΒΟΝ δραϊηβϑὶ 15 ποῖ ρ  ΟΥ. 
4 ἢἷ59 Ἔγ68 ἴῃ γορσγορϑίθ" 15 ἀ6β8ρ!86Ὰ, 
Βυὶ ἰδοβε ψῇο ἔοδαγ δοβονδῃ 6 Ββοῃοσγοίῃ, 
Ης βνοδγοὶὰ ἰο ἢἷβ ποῖ σῃρογὶ δηὰ ομδηροίῃ ποῖ. 
Ἧς ᾿οπαοὶῃ ποῖ ἢ]8 ΣΩΟΠΘΥ [ου υϑυγγυ, 
Νοῖ ἰδκοῖῃ ἃ Ὀγίδε δραϊηϑὶ ἐῃς ἱπποοοηὶ. 
Ης σψἘο ἀοεοίῖὰ ἰμ686 {πη 59 8881} πονοῦ Ὀ6 πιονοά. 

8180. Ομασδοίϊοσγίβιίςβ οὗ ἃ Τποζγουσῃΐγ Βα Μδη, Ρ58. 361: 

Ῥβ. 86 ΙΑη ᾿πρίουβ υἱΐογαησα 15 ἴῃ ἴῃς πλϊπά! οὗ ἰῃ6 ψὶοΚοα πγδῃ, 
ΤΠοΓα ἰ8 ἢοῸ ἴθδγ οἵ ἀοὰ Ὀεΐογα ἢϊβ ου65; 
ΞΕῸΣ Βο βΒαίζογβ Ὠἰπηβοὶζ ἴῃ ἢ 15 βἰσῃϊ, 
Τρδῖὶ ἢ15 μαϊοξιϊ πα  ψν1}} ποῖ Ὀς ἰουπά οι.ξ 
8115 τόσ 88 δγὸ ἴγσουδίο δηα ἀδροοὶι; 
Ης ἢδ5 οδδβϑοά ἴο δοῖ ν 86 }]ν δηὰ ννοῸ]]. 
Ἧς ρΡ]8:5 οἡ 8 θεὰ ἴο τηδβῖκα σου ]α, 
Ης ἀενοῖοβ Βιτηβοὶῖ ἴο ἃ γᾶν {παῖ 18 ποὶ φοοά, 
Εν] μο ἄοοβ μοὶ δΌβοσγ. 

ὟΤΒο [οὗ υδ, ἴδον 88 ν], σδ δοὶὰθ τἱῦ ἀονουγίος δτοῖ 
ἯΒο οδὴ δὺϑϊάθ ἢ ονογ αδιΐος Ὀυτηϊηαῦῖ 

Ηθ ψο ὑυδῖκδ ἴῃ τ ἰθουδησδθ, δηὰ 8. Κ8 ρτί Β Π668, 
Ηδ ψ8ο τοὐθοίδ ἐμδὺ τ᾿ Βίοἢ ἰ8 καί ποα ὑβγουσῃ Ορργθθβίος, 
Ὕ)ο ἰκθορβ δἷ5 βδηὰᾶ ἴσοτῃ ἰδ κιὴς δ Ὀτγίῦο, 
ἯΤΟ βίορϑ ᾿ΐβ δϑγβ ἴγοπι μοατίηρ οἵ Ὀἱοοαδῃϑά, 
Απὰ ψῶο βῆυϊδ ἢἷθ ΘΥ̓ϑϑ 80 88 ποῦ ἴο οσουηΐθηδβηοοῦ ονὶϊ. 
ΗΘ 588}} ἀννοὶ! ἰπ Ἰοΐον Βοϊκἤἢίο, 
ΤῊΘ [δϑίρθδβθοθ οὗ [μ6 τοοῖς 88.8}} θ6 ἷβ δίσοῃμοϊά, 
ΗΪ5 Ὀτοδά ἱβ ὑργονὶἀοά, Βὶφ τναῦθγθ δῖο δδδὰ 

ΤῸ Ῥδγα  οἷβ δΓῸ 80 ΔΝ δηα οἷοδο ὑμαὺ ἴΠθΓΟ ἱπ ᾿ἰτε1|6 ἀουδὲ ἐμαὶ ὑπ6 ΟἿ 16 ἀθροπάθης ρου [86 
οὐδοῦ δὰ ὑπ6 ἀδροπάθηοθ ρΌΘϑΙΒ ἴο Ὀ6 οὐ ἐδ ὑϑγὶ οὗ ὑμ6 ρ8. Τθοῖο 810 ὕο ἀρῃ οὗ σοπίϑβοῖ, 
Βοσονον, νΓἢ 86 Ὀτγίοϑον οοάθϑ οἵ ἴμι8 Ἰαΐϑὺ οϑγϑεμοηϊα) δα. ὙΤὨΘ Ρ8. ψγ83 ργορδοὶν τυ τὶ δ Ὀϑέογθ 
18 κτοδί ὑγιοδαιν τοΐογπγδίϊοη δρουΐ 400 Β.6., Ὀυὺ ἰῦ τδν ψ͵ὸ}} δνθ Ὀθθὴ ἱπδρὶγοαὰ ὃν [6 οαγὶϊοῦ 
τοίογῃλ νόοσῖς οἱ ΝοΒοιδἢ ἡ σὴ ἰοα υὺρ ἴο ἴδο τονυϊ ἀἰηρς οὗ δ 9 τνν 8115 οὗ Φοσ ϑίη. [ἴ δι ΝΜ 1265 
Ὧμ6 δϑζὴθ Ὀγβοιίοδὶ νἱγῖιθθ 848 αἰὰ Νοιθιηϊδη, δοοογτάϊησς ἰο Νεὰ. δ. ΤὨθ ποῦϊο βίδη ται ἷὲ 
Βοϊἀβ ὉΡ ἱβ οπα οἵ δθ ἰκἕι-ϑῦοτ τηδγίςβ οἱ Ο, Τ. τονοϊαύϊοη. ΤὮΘ ῥδδὶ γηϊδὺ ουἱάθηῦν δὰ ἰῃ πιϊπὰ 
ἴδ βποϊθηΐ ἀδοδίορυο, ἴοῦ Ὠ6 βδυχκοδβῖδ ἴδῃ βίῃ ἴο νν ΒἰσὮ τωθὴ ὑγΟ ΓΘ Θθρϑοΐδ!ν ὉΤΟΏΘ. ὮΘ Ρ8. ἀσε15, 
ΒΌΝΕΥΕΓ μάνα αὐὰ Τταῖδογ ἴἤβη τηοὐνοδ δὰ 5 ἰῃ (δὶ τοδροοῦ Ὀοϊονν ἴῃ οχα δὰ νοῦ ὑγδοῖςϑὶ βίδηά- 

6] υρ Ὁν ΨΦοδυδ. 
Ὥς; ἡ 1Δλῖ., σο αδοιβ ιοἰδἔ, εἰαπ εἶ οη. λὲβ ἰἱοηριθ. ΤΏΘ οχϑδοῦ Εωρ. ἰάΐοτη ἰβ, κἷνοδ πὸ ουττϑῶον ἰὸ 

Ὠᾶον. 
4154 Οἷς., ἐλ ουἱϊ-ἄοοτ. Ῥοσδιἷν 19 ἰἱα οτἰκίηδὶ. 
415ι 80 ΘΚ. δηὰ ϑυτ. δηὰ (86 ἀθιγχδηπὰδ οἱ ἴδ6 οοηίοχέ. Ηδθῦν., ονίΐ οὐ λωγί. 
415δ᾽ (Οἱ. 9. 16:.͵ 
8180 ΤΗΐθ ροτίγαϊῦ οὗ ἃ ἱμπογουχηὶν Ἀδὰ τηϑδὴ ΒΓ8 δὴν γβοθ οὔ δᾷβ6. [ὑ Ὀοϊοῃιαβ σθοστθ Δρῦτγο- 

τὶ δίοϊὶν ἰὼ ἴα Ὀοοὶς οὗ Ῥγρονογθθ, τυὶτὰ οὶ ἰ Ὧ85 οἷοδο αἰδηλεϊοβ, ὑμδὴ δὲ (ἢ 9 ΠΡΕΙ δῖα οἱ 8 03. 
δ “Βίοις Φοῆονθδ᾽ Β κοοάμοδθ. [10 88 ὈγοῦδΟΪν δα θὰ Ὁν δὴ οαϊῖοσς ψδο ἰἰνοϑὰ ἱπ [86 Οἷς. νογιοά 
ψ ΒΘη [80 δᾶ68 οὗ [δγβϑὶ τσαγθ δὖ ἴῃ6 Βοϊχαῦ οὗ ἐμοῖς ἰμἤιθηοθ. 

861: 1.11., 4΄π| ογαοία οἵἨ ἰγαπιβογοβδίον, ἰξ ἰ8 ἰο ἰδλ6 εοἱΐ πιαπὶ πὶ ἰλε νπίαεἰ ο δὶδ ἀδατί. Οοτγίδϊη Οκ. 
ΜΒ58. διὰ 1,δὲ. δὰ ϑντ. δγὸ ἀοιυδθ985 τς ἴῃ γϑδαϊηρ λδ᾽δ ϑαγὲ οὐ πεῖϊπά, 88 (86 οοπίοχι ἀδτηδῃαβ. 

ε3262 ΤῊΘ τησϑηΐης οἱ ἰδ186 νϑ. 16 οὔϑουγθο. ΤὮΘ ΗδθΌ. νοῦ τθϑῃδ, [ἰϊ., 1ὲ Μαίίεγα ᾿ὖπι πὶ δτ8 
68 ἸΣ ΤρύστοΥ πίῃ παι ὅμ οΥ δὲν πρήβέρ, ἐπίσωϊν. Ὥδον τῷ νιν τοηά οτος δρρδγοηον σοργοδοηΐδ 
6 Ἰδβουκδϊ ἴῃ [86 ταΐἢ Θ Ὀϑδὶ υἱδὲ ἷ8 1 δοσοζὰ νἱ 6 ὑγοοδαϊως οοηίοχί. 

5465 1ω., τοογὰδ αἱ λὲδ πιοιμλ. 
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ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ΞΘΤΑΝΌΑΒῸΒ ΟΕ ΒΙΘΟΗΤ ΑΝῸ ΨἜΈΟΝα 

8181. Ὑδὶ 7εδόνδα Ὠεσιδη 8 οὗ Ηΐβ Ῥοορῖϑ, Ρβ. δ0 

Ῥ5. δ0 Τ᾽: αοά οἵ σοαϑ' βρεοδκοίῃ, 
δοβονδὴ “δ οἷ ἴΠ6 φαγί 
Ἐτοῖ ἰδ τἰϑης οἱ ὑμ6 ϑὺῃ ἴο 115 βεϊἸηζ. 
λρυἱ οὗ Ζίοῃ, {μα Ροεγίοοεϊοη οὗ Ὀοδυΐν, μοὶ βϑῃϊποὶῃ ἔογι ἢ, 
ὅ0 ιν αοὐ οομμοῖῃ 8δηα 18 ποί δι] θηὶ,Ἐ 
Εἶτο ἀδνουγείῃ Ὀεοΐογο Ὠΐπι, 

Αμά γτουπά δδουϊ ἴῃ ἴπα ἰοτηροϑὶ ταροὶῃ τ ΒΟ. 
48ιππἨὀοϑεο οἰ το ἴῃ βδανθβ δῦονο, 
Αμὰά ἴο ἐπα οασί ἰπμδὶ μ6 τζδυ υάσε ἢϊ8 Ρθορῖίο: 
δ δῖμοῦ ἴο Τη6 ΤῺ ΖοΟΪν ΟἸ 68, 
6 τὸ δανα τηδάς ἃ οονθηδηΐ σι τὴθ ΌΡ ββογῆοο.ἢ 
ΘΑπά {μ6 Ποανθῃϑ 85}4}} ἀθοΐδγε ἢΐ8 τ ϊθουβη 688, 
ἘὸρῚ δεβονδδ Βἰτηβοὶῖ 15 δδουϊ ἰο ἡυάζξα. 

Τ Ήρδγ, Ο τὴν Ρϑορίθ, 8η4 1 υ}}] 5βρϑδῖξκ, 
Οὐ ἴμεο, Ο [βγϑοὶ, νουϊὰ 1 οοϊωρἰ δίῃ: 
Φοβονδῆ, [γ ἀοά, δι 1. 
δΝ οἱ Ὀδοδιιβε οὗ ὑῃν ροδος οογίηρθ ψ1}} 1 σεργονε ἴπθ6, 
ΝὸοΣ ἴον ἐὰν Ὀυτγηΐ οΟἤοσΙησ5  ΒΙΟ ἢ ἀγα σου 08} Ὀοΐοσγα τλ6;9 
9] ν}}} ποὶ ἴδ Κο ἔγοτα Ὁ Βουβα ἃ θυ] ςοῖκ, 
ΝΟΥΙ τηδ]6 ζοδῖβ ουἱ οἱ ἰδ ἔο] 5, 

ἸΟΒῸΣ 4}} {μῸ 81 1|4}5 οὗ πε ἔογοβϑὶβ δ΄6 συ ἷΠ6. 
ΤΈΟΓΟ δὰ ὑἱμουβδηα5 οὗ οδὶςορ ὈΡΟῚ ΤΥ Του Δ1Π8; 

11 Κηονν 411 ὑπῸ Οἱγά 5 οὗ ἰπ6 ἤθδνθῃβ,, 
Απά {δὲ πιονϊης ἐδῖη δ οὗ ἴῃς 86 14.8 δ΄Γὸ σοἷηθ. 

ᾷ 181 Ῥα. δ0, |1κὸ 1δ, ἐβ ἔγοτχ α αἰπαΐρὶθ οὗ (89 ὑσορμοίβι. Ηΐδβ υἱσωδῦθ ὑῬΌΓΡΟΘΟ ἱδ ἴο σῃδα οἶδδσς 
89 δυραείοτί ἐν οἱ ἐμ8 ὑγορβοϑίίο ἀθϑοαίοσυθ οἱ Εχ. 20 ἴο [86 Τηθγοὶν ὀσγθ οῃἶ8] ἀθσδηαδ οἵ [890 ἰανν. 
Ηἰΐδ υηυδυδιν οἰδρογαὶθ ἰαἰγοαποίίου ἴῃ 1.4 ἱπαϊσαῖοα ἐμὲ Βα '8 ν 9 }} ανδγε οὗ {89 αἰ ου 166 οὗ δὶδ 
ἔδδὶς, ἴον ὃ ᾿ϊνϑὰ ἰῃ δὴ ὙΠΟ. Ὁ 8 ΘΙ ΡΒ ΑΙ εἰ τσ ΟΥ̓ΘΓ ΣΏΟΓΘ δίγοη συν ἴδ6 ἱτηροτγίδῃσο οὗ δβογίβοθ 
διὰ ἴδο τἰΐζυδὶ. Ἡδηοο Φολονδὰ Ὠϊπλβο], 85 ἰὼ Ὧν. 838, 18 ΣΟρτθθο ἢ 8.8 ΘΟΣ ὩΣ ἀον ἢ ἴο δοτὶ δοὰ 
δυτωτηοηΐη [ἷβ δἰ γέ} 1οἰϊοννθτθ ὑο ἱτηραγὶ ἴο ἴμϑτλ ὑπ6 στοαὶ ὑθδοβίης μὲ Βοαγί βογνίοϑ δῃὰ 
τὶ ἴθουδ ᾿νϑα δὰ ἀθϑβ ΔΘ δ τοοτθ ᾿τωρογίδηξς ἤδη 106 Βπιοῖθ οὗ σουμίίοδθ τ οΪα Ὀυτην-οὔοι- 

. Ηρ ἀοθ8 ποῖ, βονονοῦ, οοπάθγαῃ ἔμ. 680 ΟΡΟΊΑΙ [οτταδ οἱ νογβὶρ, Ὀυΐ ρυΐα ἰδ6 δοοὶΔ] νἱγίιι685 
οὗ Ὠοποϑῖν δηὰ ὑγυΐα 86 ῬΟΓΒΟΒΗΙ ΡΌΠῚΣ ἷπ μα ἐογοίσοηῖ. Εν] άἀδηϊν να Βανὸ βογο 1η8 αἀἰδοοῦγδθ 
οὗ 8 βᾶρο βοΐ ἴο τωυϑῖο. Ὀτγοδα (ἢ, μἷβ σοὺ . Βῃα Βἰβ ἰδοῦ 4}} ἱτπῖρτθδθ υ8. ΤὨΪδ Ρ8. αἰϑο 1}}- 
ἰγαῖθα ἰὴ) Ὀτοδὰ ουϊοοῖϊκς οὗ ἰαίος 7 υδίατα, ψ᾿ΒΙΟΣ ἱποϊυἀοα ἴῃ ἐϊδ ὑδπιρίο Ἀγτηη-Ὀοοῖς 8, ροθῖὰ δαὶ 
αὐτὶ θαϊθα 8 ϑδοουάδγν οἶδοϑ ἰο 18 ὁμβογίϑῃ θα βϑοῦὶ θοἷ8) δυϑύθσωη. ΤΘ ὑ8. γοῦν Θοσηθδ ἴσου (89 
ταΐαα]6 οὐ ἰδινοσ οὗ ἴ[μ6 Ῥογβίδῃ ρογὶοα. 

ἰδ01 ΤΏ6 ΗθΌ. τοδάβ, ΕἸ, σοά, “ελοναλ. Βυΐῦ 186 ἰπϊγὰ 4116, ὦ ἐλοναΐ, ον ον θαϊοηκθ τὶ τ 
486 δοσοῃᾷ Ἰΐηθ, πῖῆθτο ᾿ῦ σοτηρίοῖοθϑ 0:6 ΣΘΑΒΌΓΟ. 
ᾧ 60:3 Το Ηρ. δβαβ σοά. Βυὶ ἐδὶ8 ἀδείγουνβ ἔδο τηϑῖγο οὗ ἐμὶν ᾿ἰπθ δὰ 88 ὑγοῦδοὶν δὰ δὰ 
ν ἃ Βοτὶο. 

κ5ὸ; ΗδΌ. τοδάβ, ζ,οέ οὰγ Οοα δηζοῦ ἵπ απὰ ἰεὶ ᾿ὐπι τπιοὶ ὃς δἰϊοιέ. ῬΟΒΕΙΌΪΥ (μΐδ ᾿ἴπο 8 Ὀυΐ 6 
Ῥίουδ οἰδουϊαιίίοη οὗ 6 ᾿Ἰδίθγ ϑογὶθ. 

1806 Β΄; Ον σοτιτοούϊησς ἰδ6 ΗδΌ. ἰοχὺ ἴῃ δοοογάδωοθ πὸὶϊὰ (86 σοϑδαϊΐης οἵ οὔθ ΜΗ. δηὰ ἰδθ 
ἀοιρβδηάβ οἱ ὑδθ οοηϊοχί. 

τ 505) ΤΏ Οἷκ. ομηρίουνβ ἴμ6 ἐἰταὰ Ῥογβοιὺ γαῖδβος ὑμβδὴ [86 ὅτβι ἱπτουσῃουΐ ἰμὲδ νβ. 
5805} Ποδίογίης ἴΠ6 ογἰσίηδὶ «“]ελοναλ ἱπδειθβα οὗ [6 ργϑϑθηΐ Η6Ρ., Θοά. 

ἃ οδθϑ 1. 4., ὐοῃονδῃ ΓΙΏΔΒ ΠΟ οὔδῦρβο δχαϊηδί ἷβ ρϑορὶθ οἱ [διΐαστο ἴο τοη δος ἐδοὶς οογθσηουΐδὶ 
068. 

» 5019 ΤΏ ἔδιυλ αν δα ροοϊΐο σϑηδογίης, ΤῊὴπσ οαἰϊ6 οπ α ἰλοιδαπα ᾿ὶϊϊ5, ἴθ. Δ ἱπιροβδὶ 6 ΗΘΌ. 
οοπδίχυοίίου, ἕο 186 Ηθ)., οπβ. λὴ δ οὐ α ἱλοιδαπά, ἰδ ταϑδοϊ κ1665 δὰ ἱσωροβδὶ 6. Α νϑῦν βἰφαὶ 

αἷνοβ ἴῃ6 δΌονο σοῃπίδιθηῦ γοηαογίηρ. 
4801. 80 Οἷς., ϑνυτ., δὰ Ταῖς. Ηδοῦ., πιουπβαΐηε. 
50:11 7. 6., ἴ1ῃ0 ΓΟΡΏΪΟΒ δῃα ογαιν ϊης ἐἰηρ8. 
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ὙΗΑΊ' ΖΖΕΗΟΝΑΗ ὉΕΜΑΝῺῸΒ ΟΕ ΗΒ ΡΕΟΡΙΕ 

Ὦ7Γ1 τοῦτο ΒυηστΥ, Γ που ποὶ ἰ6}} {Π 66, 
Εὸν ἴμ6 που 15 απο, δηὰ 4]}} ἐμαὶ 18 {πο γοὶῃ. 

120) 0ᾶ 1 οδὶ 6 65} οὗ θυ} }5 ὃ 
Αμπά ἀγῖηκ ἴδ Ὀ]οοάα οὗ Ζοεαῖβϑ᾽ 

ΜΟΙ Ρ ἴο Φοθονδ" ἐπα η Κϑρινίην, 
Αμά μὰν ἰῃγ νονβ ἰο ἴῃς Μοβὶ Η:ΡΕ, 

15 ῃ4 68}} Ὡροὴ τλδ ἰῃ ὑμ6 ἀδν οὗ ἰγουθῖς, 
ΑΒΔ 1 νἹ}} ἀοἰ νον ἰμ66 δηὰ ἰδοὺ 58μ4}} φοσν ταθ.} 

Βυὶ ἴο {6 τὶοϊκοα δομονδῇ 5811},5 
“Ὑμδῖ μαϑὲ βου ἰο ἀο τυῖϊῃ γοοουπίϊης ΤΥ ϑἰδίυϊοβ, 
ΤὨδὶ ἴδου βῃουϊ ἀ8ὲ ἴδκο την σονοηδηΐ ἰπ ἴδγ του ὃ 

ΣΤΕῸΓ ἔδοιι, πάρα, δαιοϑὶ ᾿πϑιγυσίίοι, 
Απὰά ἴδοιι μαϑὶ οαϑὲ ν ψογάϑ Ὀεἰπα ἔπθο.ΐ 

ΔΊΧΉΘη ἔμοιι βανγοϑὶ ἃ ἰμϊοῦ ποι τγαϑὶ ρἰθαϑοα τὶ ϊἢ Ὠἴτῃ,Σ 
Απὰ 1 δα υ]ΐογοῦβ μαϑὲὶ ἔποι θΘΘη 8 ρδγίδκουγ. 

17 }οιι σἰνοϑὲ ἰῃγ που ἴο ον], 
Αμὰ τὰν ἴοηφιυδ ἰγαιθῖῃ αἀθοοὶξ. 

ΤΈΏου 5ιἐἰο8ῖ ἴο Βροδκ δραϊηϑὲ ἰῃγ Ὀσοίδογ, 
ΤὨου 5ἰαπάσγοϑι ὑπ 8ϑοὴ οὗ ἰμῖηθ οὐῃ τηοΐμον ! 

2: ΤῊ} .656 ἰΒῖηρ8 ἢδϑὺ ἴῃου ἀοῃο, ψ ὩΣ 1 Κορὶ 58:]οηϊ; 
ΤΏου ἱμοισῃιοσὶ ἰμδὲ 1 τνὰβ {ἰκὸ {ῃθο; 
Ι ν1}} τόργονα ἴμθ6 δηά 8οῖ 115 (ογὶ ἃ Ὀδθίοσα [πὸ ου68. 

ΞΟ οηϑιἀον {Π18, γα ψ8ο ἔογροὶ αοά, 
1.80 1 ἴθδὺ γου ἴῃ ρῥίθοθϑ, τὶ ἢ ἤοπς ἴο ἀο νοῦ. 

ΞῊῃς γνο οἴἴογοῖὶἢ ἐπ η κϑρινιης αἰογ βοὶἢ της; 
Αμά Βα ψῇο δι Καὶ ὈΪδυ  οβ8γ" 1} 1 σαυβα ἴο 866 τὴν" βαῖνα- 

ἰϊοπ.᾿ 

8 ὅ01:. Ἡοδίοτίπα {86 οτί αὶ παὶ τοδαϊηρ. ΗθΡ., σοά. 
45015 Ῥοκεὶν ἴΠ6 οτγἰχίηβ) τοϑα, 7 ιοἱϊὶ οἱοτῖν ἐλδο. 
υ 8015 ΤῊΪ5 ἴῃ τῶδυν δνθ Ὀθθῃ ΑΕ ΕΊ ΌΓΥ 8 βογίϑ, θυϊ 1 ἰδ τοαυἱγθὰ ἴο τχδσὶς ἃ ἐγϑπδι οι, 
νυ δ016 7, 6., ἔογτ [868 νἱῖοϊςοα τὴ ἴο γσορϑδαὺ 88 αἰνίῃθ ἰατννϑ ἰδ δαΐ υροσγίαν. 
ὙδΟΙ7]. 6., τοὐοοϊθά. 
« δ0185 (Οἷς., 'ϑυτ., δηᾶ Ταγα., ἕλοις τωυπηδδὶ υοἱίλ ᾿ἰπι. ῬοδαὶΌΪν (δ ΐ5 τορτοϑϑαΐδ ἐδ οτἰ κί παῖ, ἴοσ 

ἐν ἰδ ϑΊοαΕ ιν δὶ ἕο ῃ6 [οἸονσίης 116. 
ΠΝ. δὉ ἀδοΒδίξυσιοα 15 ενενατὰ. Ῥοβδίθὶν 186 οταί δὶ τοδὶ, ἕλοις Ἔβροαλδεὶ ελαηιθ- 

Λμὶϊν ρα ταν αε ὧν 
ὁ δ0ῖι οὶ Δρδιωβ σα ας δ δντ. ψ Ὡϊοἢ ΠᾺΡ τοϊδϊηοα (ἢ6 ̓ Ῥἰθαύυυ: 
ε5605 ΤΏ ΗδΌ. τοϑδάβ, απὰ ἣδ τολοὸ Ῥωΐα ατραν. μὸ ᾿οχὺ ἱβ ονυϊἀθηθν σοτταρὲ. Α οὔδηρο οἵ 

ΟὯδΘ σορβοηδηὺ αἷνοϑθ ὑδθ τοϑδαϊως δαορίοα αῦονθ, ψιΐσῃ ἰ8 δυρρογίθα ὈΥ 186 οσοπίοχί. οδβαὶὶν 
λοδα ἔἴνο ἡ οσὰδ ΔΓ 8 ἰδίου δογὶ δὶ βαἀϊείοη, δὰ 1806 ἰαϑὶ πα βδῃουϊὰ αἰτηρὶν σϑϑ, 1 ιοἱ! ἰδὲ λύηι 866 
ἐλδ φαἰναίϊοπ, ο “ελοναὴ (Ηθ0., Οοα). 

Ὁ505 Ἡδῦ., Οσά᾽ 6, Ὀυΐ εὐλία 18 ἐῃ Ἰαΐϑι δα ϊζοτ' 8 ἐν Ά]Θηὲ οὗ “ελοναλ' ὁ οτ, {ἴ ττιτἴθῃ, 88 οἰΐθη, 
 δοντγονὶδίθα ζόγτω, οὗ (86 ᾿ῃ1014] ἰοϊύον βίοι ἰῃ [86 . 8 8:0 ΒΔΙῚΘ 85 ἴδ: μοβϑοδαῖνθ πῖν, ἩΒΙΘΒ 
[86 οοπίοχὺ δηᾶ τοῦτο γτθαυΐσο δὰ ἩΒὶΟΒ τγδ8 ἰπ 8}} βολομαν Μὴ ἰουπὰ ἴῃ ἐδ οτγἰαίηδὶ. 

οἷυδκίοι 



ΤΗΕ ΒΑΤῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΙΟΗΤΕΟΙΙΚ 

ΙΝ 

ΤΗΕ ΒΑΤῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ἘΙΘΟΘΗΤΕΟΙΒ ΑΝῸ ΤῊΕ ΙΟΚΕΩ 

5. 14 (ὅ8), 82, 87, 49, 84, δῷ,1, 91, 112, 78, 82, 94, 195, 198, 188 

8182. Το οβίσογοζβ οὗ ἴο Νίίοῃ, ΡΒ. 14 

Ῥξ. 14 ἸΕοοἶΪ5 ἤανο βδαϊἃ ἴο ὑμουγϑοῖνοβ," “ΤΏοτο 15 ἢὸ σοά:᾽ 
ΤΉΘΥ δοϊοὰ βῃδιμοίι ν, δου 8 ΌΪν, ἘΠΟΓΟ τγ88 πὸ νγ)6}}- ἀὁ6Γ. 
5) βονδὴ Ἰοοκοὰ ἔογι ἢ ἴσοπι ἤθανθῃ τροπ {π6 8005 οἵ ΣΠ6Π, 
Τὸ 866 1 νυ ϊ86 ἤθη 6 γῈ ὑμογὰ βοοκίης δἴϊογ σοά. 
84}1 αν ξοῃδ δϑίγαυ, ᾶνὸ Ὀδοκβϑι θη," 4}} οἵ ὑμ6 πὶ ἂγὰ οοστιρῖ; 
ΤΏὮοΓο 185 ἢο τνο  ] ]-ἀοοσ, ἢο, ποὶ θνθῆ οὔθ. 

Ἢ νεο ἴδε δν]]-ἀοογβ, ἴμ6 ἀθνοῦγοῦβ οὗ ΤΥ Ρθορίθ, πο Κηονίεοαρο ἢ 
ΤΊΟΥ ἀδνουγ Φοβονδῇῃ 8 Ὀγοδά; δυὲ ἴδ ν ἀο ποῖ Τσ4}} τροπ ἈϊΠ]. 
ΤΉ ΘΓα ἸμοῪ γογο 861ΖΘα τ τῇ ἴδθγγογ, ἰοῦ σοά ϑβϑοδίϊζογοα ὑπ θῃλ;5 
ΤΉ τ] ΚΟα οἷδη γ88 ρυΐϊ ἴο 5μδ8π)6,4 ἴογ Φεβονδῇ γο͵θοϊοαά {πῃ θ. 

ΤΟΙ, ἐπὶ [5γδοὶ᾽ 5 6] ἔἴνϑόγϑῆσο πιὶρῃξ σοπιο ἔογὶ ἢ ἴσοι Ζίοῃ ! 
ΤὨτγουσῇ δοβονδἢ 5 ἰυγηϊης οὗ ἴΠ6 σαρὶϊν!ῖν οἵ ἢ}5 ῬΘΟΡΪςΘ, 
ΤὭοη Φδοοῦ πνουϊὰ οσι ὶ δηὰ ᾿βγϑοὶ γο)οΐοο. 

8183. Τῇο 70γ οὗ Εοτγρίνϑῃδββ δηὰ Ηδγιιοην τὶ Οοά, ΡΒ. 32 

Ῥ8. 32 ἸΗ͂ΔΡΡΥ 15 6 ψοβο ἰγϑηβτοϑϑίοη 85 ἔουρίνοη, ἢ Ο86 51η 15 οονογϑά! 
ΞΗΔΡΡΥ ἰ8 ἰμδὶ τηδῃ ἰο βοτὰ Φοεῃονδὰ ἱπηρυςοῖδ ποῖ ἰηϊαυϊν "5 

8182 Ῥβ. δ8 18 ἃ ἀυροαίο οἱ 14. Βοῖδ ἢδνα 86 εἰ{|6, Εν ἐλ Μωδεῖοαὶ ΠὨίτεοίου. Α Ῥϑδαϊπι 
οἵ Ῥιανίά. Ῥϑα. 58 Ψ88 ἰηϑογίδα ἰὼ ὑμὸ ΕἸοἨἰδιὶο οοἰθοζίοη βδο ὑμαὺ Εἰολίπι οὐ Οοὰ Ἀδ5 Ὀθθὴ διιασιτυϊοὰ 
ὑπτουρμουΐ ἔοτς Ζελοναλ. ΤὮῊΘ ΟΥΠΘΓ ταῖποῦρ νυ δυϊοηβ δῦ βἰπιρὶν ἀὰθ ἤο βου 8} θύγοσβ δῃὰ 1868 
ενἰἀοηΐ ρὰ ἰῃ 14 1ἴθ ἴο πϑθγα σα δὰ θυ βαδρὺ {86 οτίηδί ρδ8. ἴο 1 ὑυγαῖοδὶ υ8δ86ὲ. ΤΒΘ Οἷκ., 
1,δἱ., δὰ ὅϑ'ντ. Ηδσδρὶα δα πὶηθ ἱγγοϊονδηὺ ᾿ἴη68, τ ΪΟἢ δῖ αὐυοϊδα ἰῃ ἄοχα. 810-18 ΤΟΥ 6ΓῸ 
οουιρ θα ἔτοτῃ 8. δ5, 10], 361, 1402, 18. 597. 8, 

ΤΠ6 ογίριηδὶ " ῬΘΙΒΔΡΒ ἰποϊυἀθα οοἷν 1.8. Τὸν τείοσ ποὺ ἴο ἐμ Βϑβίθθῃ Ὡδίϊουδ, 85 δ88 
οἴϊοῃ Ὀϑοὺ υτροῦ, Ὀυῦ ἴο ἰδ βνογβί ἴοϑβ: οὗ ὑδ6 σοχησηυηϊῖν, 006 δἰδμοϊδιϊς, οογγυρὺ θυ ουγουα οὗ 
πο ρΡοορίθ, πο ἤχκυτο ἰῇ τϑὴν οἴμοῦ οὗ {ΠπΠ6 Ρ88. οἵ ἴπ6 Ῥεγείδῃ Ῥδγίοα 88 [6 ἴοσεϑβ οἵ {88 ρίουξ, 
Τὴ ἔνο- σα τηδδϑυζα, γα!  υϑοὰ ἴῃ ἐπα ἰατηθηϊδιίοη βοός, ἰδ ἤθτο οἴδοϊζνοῖν δσηρίονθαὺ. Τὴ 
ῬΓΑγοῦ ἴῃ 7 8 ἰὼ πο ἰουτεῦοδῦ τοθϑδυτο. [8 σοππηδοϊίΐοῃ ὙῸ (ὴ6 Ῥτγοσοαϊηρς ἰ8 ποῖ οἷοβο. ΤῈ 
ΒΔησΙΌΔΓΥ οὐ Μουπῦ Ζίοῃ μ88 Ὀθθ σευ Ὀὰΐ ἔμογο μ85 θθθὴ Ὧ0 βεπογαὶ σοΐυγῃ οὗ ὑπ 76ἐν. [1 
{815 1αϑὲ βίδῃησα γγδὲ Ὡοῖ 8ῃ ογίχίηδὶ ραγὶ οὗ 186 ρμ6. ἰὃ 85 ὑργορδαρὶν δα ἀδὰ ποῖ ἰοῃᾳ Ὀδίογο ὑπ δρ- 
ῬΘΆΓΔΠοα οἱ ΝΟΠοιΐδἢ. β 

5141 ΤΟ ΗΘ. 888 ἰῃ (μΐδ πὸ ἐμ βίης. οοἰ]ϑοῖῦνα Ῥὰὺ [8 ἱυ ΓΑ] ἐπ ἴδ 6 ποχύ ποθ. ΤΏ ΟΠ68 
τοίογγοα ἴο δγὸ 186 ἐπηρίοιϑ, Β6..861655 ΤΌΪΟΓΒ. 

5142 (ομλρ!οῦϊης ὑμ6 νϑ. ἔγοτα ἴ:6 ρδγβῖ οὶ 632, ψὩΣΟῊ 888 τοϊδίποὰ [89 ανα δαοκείἀεη ἰμδὶ 
888 ἀτόρρθα ουΐ. . ᾿ 

9145 ὝΊ1η Βτίαρα (Ρε6.. 1, 104), [ο]] ονίης [6 τοοοηδίτιοίσθα δηα οοπβίδίθηξ τοδάϊης δυςκχοβδίοα 
Ὁν ἰδδ ρβϑγβ}}6] 535, οΌ. τοϑδβ: ; 

Τλετο ἰλομ ἰοέτα βαϊχοα ιοϊί ἢ ἰονΎΟΥ, 70. αοα ἰς ιοϊ ἢ δε τίρλίδουϑβ ροηπεογαίϊον, 
Τλεν »εὶ ἰο δελαπιδ ἰλε οοιιπδεὶ ὁ7 ἰλεὲ αΠ]ιείοα, [ὉΥ “ελουαΐ ἐβ ἀλὲδ τελισα. 

4144 Ἡοῦ., Υε »εὶ ἰο δλαηπιδ ἰδά σοιυπδοῖς ὁ7 ἰλ6 αΠϊϊείοα. 
8 183 ΤῊΪΒ ρὑ6. 18 αἰβιίίπος! ν ροτβοθδὶ. [ἐ ἰβ ονϊἀδηϊν (86 ουἱστονί οὗ ργοίουμα ἱπαϊνϊάυκ] 

ΘΧροτίθηθοθ. αὖ ἰῃὴ6 ββδπηθ {ϊπ|ὸ ἰῦ ΘΟχρτοθϑθοδ υπΐνοτβαὶ ὨυϊηΔ ΘΟΧΡΘΙΘΏΟΘΟ. Ὁ ἃ ποῦΪς βουϊ 186 
ἀλμάλητος ΒΟΌΓΟΟ οὗ βίη ἱδ ὑμῃ6ὸ δοηβοϊουβῃθϑα οἵ δίῃ δηὰ οἱ δβανίης ντοηκοὰ δηοΐποσ. ΤΪ5 δίῃ, 
οὕονοσ, 5 8 οδϑθηίαὶ οἰογηθηῦ ἰῃ {86 ΠοδΙϊηκ ὑγοοοϑα. [Ἃω“|τ ἴπ6 ραΐῃ οὗ 8 ρῆγπὶοαὶ νουπα, ἐξ 

4322 Α Βοτίδο 85 δα ἰἀδθά, 35 ἃ. τη δύγίπαὶ ἡοῖο, Απᾶ ἐλότα ἐδ πὸ ἀεοεῖί ἵη, δὲ ἀβῤβαι ΤΗΪΐδ Ἰΐδο, 
Βονγανοσ, ἰϑοίζο [89 τοχυΐϊαγ σωϑῖσγο οὗ [ῃ6 νϑ. δηᾶ [86 ρδιβϑ !ο ϑσο οὗ ἱδβουκμῦ 18 δσοσαρ οῖθ νὶϊμουὶ ἰΐ. 
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ΤΗΕ 59ΟΥ ΟΕ ΒΑΒΜΟΝΥ ὙΙΤῊ 6ΟὉ0 

 Ώοη 1 κορὶ 5: ]ϑπΐ Ὧν θοπο8 στὸν οἷ ἱπγουῇ τὴν τοδγίπρ 84}} ἰμ6 ἀδν ἰοηρ; 
4Εοσν ἀδὺ δηῃά πισμὶ ἴῃν βδῃηὰ νγ88 ἤοθδιυΥ ὉΡΟῚ ΤΏ6, 
ΜῈ πηοϊβζυγο νγν88 ομδηροα ἴο {ῃ6 Ὀυτγηΐηρ ποδὶ οὗ Βυσησηογ. 

δ᾽ν 8ἰη 1 τωδάδ Κπονῃ ἴο ἴπ66, δῃὰ τϊη6 πα τ 1 ἀἸά ποῖ οονογ; 
Ι 8514, “1 νν}}} δῖα σοηζοβϑϑίοη οὗ ΠῚῪ ἰγϑηβργοβϑίοη ἴο Φεδονϑὰ;᾽ " 
Αμπὰ ἴδου ἔογρανοϑὶ τηΐπο παν δπα Ρδγάἀομααβί ΠΥ 8ἰῃ. 
ΒΕῸΣ 119 Ἰοῖ δνθῦγοηθ ΨὮΟ 18 Ρΐοι8 ὈΓΑΥ ἰο {66 ἰῃ ἃ ἴϊπης οὗ αἀἸ80Γ688.:} 
Τὴ ἴῃ συϑὴ οὗ δ τγδίθυβ ὑπ ν Μ1}} ποῖ σοπια εἰσὶ ἴο Ὠΐτ. 

ὕΤΒου, Ο τὴν Παρ ρῥἴδοο, πὶ] ργόϑοσνο πιὸ ἔγοιῃ ἰγουὶςο; 
Του τι] Θποοιηρ859 πιὸ δρουΐ σι χἰδα βοηρβ οὗ ἀδ᾽ νογαποο [ϑϑυ]η 9), 

8:1 ψ1}} ἴθδοὶ ἴῃδθα δηα ἰπϑίγυοὶ ἰπθα ἴῃ ἰῃ6 ΑΥῪ ἰπ ΒΟ ἰδοὺ 8μουϊάβὶ σχο; 
Ι ν1}} σουη861 ἰπ66 τι πΐηα ον ὕροι π6ε6.᾽} 

98. οὶ 88 ἰπ6 Ποῦβθ, {π6 τυϊο, νιϊῃουΐϊ υπάογβιδηάίηρ,:Ἑ 
Το ἢδ6 τχυζΖΖὶορα τινὰ Ὀγιά]ο δηα ἢδίίογ, 115 ἤδγη 685. 

ΣΟ ΔΩΥ δγὰ ὑΠ6 ΒΟΓΓΟῪΒ ὑπδὶ οοτηα ἴο ἴῃΠπ6 ν]οῖκοα; 
Βυϊῖ ΠΊΘΓΟΥ ΘΠΟΟΙΏΡΔΒ868 Ὠΐτὰ Ἧ8Ο ἰγιιϑὶβ ἱπ Φθῃονϑῃ. Ὁ 

8184. ΤΈο Βαΐο οὗ ἰπ6 Εἰσδίοουβ δηὰ ]οϊοά, ΡΒ. 37 

Ῥε. 8] ἸΕτοῖ οἱ ὑπ γ561{ Ὀδοδυβο οὗ ον]! -ἀοογβ, 
Νοῦγ 6 δηνίουβ οὗ ἴοβα ψῇο ἀο στοης; 
ΞΕῸΓ 88 9218358 ἴΠ6Ὺ 58}8]} συ ΚΠ τ ον, 
Απὰ ίδαἀε αὐνἂὺ Κὸ ὑῃ6 σγθοῃ ΒογΌ. 

ΤΆ}1168 81} (9 ΒοαΙς [ΟΓΟΘ5 διο ταδ το 8 ἱΐ ̓ΒΟΘΙΟΙ. ἴον (86 Ὀὐνίηο Ῥανδβίοίδῃ ἴο οἤδοῦ ἴῃὩ6 οὕγθ. ΤῈΘ 
ρέμα αἰάδοῖο ρυγροθο οἱ {86 08. ἱϑ ονὶ αν [18 ἀβοιμε, οννονοῦ, ἴο ἀοἰδγτγηῖηθ ἐ{8 οχϑοῖ ἀδίβ. 
Ὁ υππλίδύδ κθ ὈΪν τοβθοίβ ὑδδὶ ἐπε τ ἰπδία αν ὰ ΨὮ1ΟΘὮ σϑιὴθ Ὃ ἐπα ὅοννβ δίψος (86 οχῖὶθ. [Ὁ ἰβ 8 ϑοτ- 

Ῥϑηΐϊοῃ δῃᾷ, πῃ 8 δθῆβο, [86 οἵ Ὅτι δ τὰν δῃα τὨοτὰθ δῖ ομδγδοίογίδιϊο οὗ [δ6 ρμ886. οἱ 186 
τοὶ α16 δὰ ἰδείον ρϑδγῦ οἱ 186 τϑεῖνς Ὧθ σοῃδβοίουδβηθθβ οὗ Φθ;οναμ᾽ Β ίδνοσ δπὰ ἐδ δρὶτις 
οὗ τοὐοϊοσίῃᾳ, οἷ. 1 διὰ 8, δισγσοδϑῦ ὑμπδύ τὸ ἀρός ̓ντίξύδη αἴδος Νϑβϑιωΐδῃ μδὰ ἀοπο Ηἷθ ποσὶς οἵ τεϑίογο.- 
ὥοῃ. [ὑ Ργοῦδοὶν ΘΟΙ65 ἔσοτα ΒΟΙΠΘΉΒΘγο Ὀθύνθοθη 400 δηὰ 33] Β.6.Ψ 

{823 Ηδϑτο [πο ῥβαϊτΐϊβῦ ἀθβογίθθθ πῃ ομαγδοίθγιϑιϊο Οὐ θηῖδὶ ἰσοδσογν 18 ἔθοϊϊπσβ Ὀϑίοτθ Ἦθ 
Βδὰ οοῃίδϑθϑα ᾿εἷ8 δίῃ δὰ Κηδνν ὉῪ Θχρϑγίθῃοθ ἴ888 Ὠϑρρίῃ6838 οὗ Εἴτη ΠΟΘ βὶπβ γεγο ἔογρίνθῃ. 

432. ΤῊΘ Οἷκ. ὑγδωβίδίοιβ ονϊἀθηῦν δὰ ΟἸΠουν ἴῃ ὑγαπδϊδίίης (μ 8 ᾿'πθ. ΤΟΥ τοδα, ἢ 
μρρος ἡ γυντῚ ἑπίο πιίβεγυ α5 ἔοι ἰλόττιδ δπιίίδ πιε; Ὀὰῖ ἴμ6 Ηδῦ. αἷνοθ 8, δα δίδοίοσυ τϑιαοσίης οἰοθαὶν 

Εἰ ἴο 
8325 ΒΓ ΘΌΕΥ τον δίπα ὑπὸ ΗδΌ. ἰσχὺ 88 [88 οοῃίοχὺ δὰ ἰδ στιϑῖσο ἀθιπδηά. 
[829 ΑΚ ΘΟΥΙΤΘΟ 186 ΗΘΌ. ἰπ ἱκοορίπαᾳ Ἱ Ὅἢ8)0 οοπίοχὺ. ᾿ 
2825 Οἱ. Ριε. 1695. μο ΗἩδΘΌ. τ ΒΩ8, ἰχῖ., 1 υοἱἱϊ οουπδοὶ, πιΐπα ἐν6 Ὡροῖ ἰλθ6. Ῥασὶ οἵ ἰδο 1ἴη6 

888 Δρρδγθῃεὶν ὈδΘῃ ἰοϑί. 
κ829 ΤΏ τηοίγθ ἤΘΙΘ σΏΒησΟΒ ἴο ἰδο ἰουτ-οαὶ δηὰ ἴδ6 βίδηξδβ σϑυ ὃθ δοοοῃάβδσνυ. 1Ὲ0 

ἰβουρῃς δ, ἀο ποὺ τλβῖκο [6 πϊθίδ!κοϑ οὗ ὑγυῖο Ὀδδδίϑ ν δῖ οἢ δνο ἴο θ6 αυἱάοὰ ΌὉΥΚ 8 Ὀγα]θ δηα ΒΑΙ(6Υ. 
1329 Α βογὶρ8 888 βάἀἀδθα (86 ὑυπαγδιηπγδιίοδὶ, αν ναγὰ ποῖθ ποὲ δα Γ (0 ἰἢδα. 

τ 3210 8, 11 19 ονἹάθηιν ἃ ἰδαίοσγ ἰυγαίοδὶ δααϊείου : 
Βε οἰαὰ ἵἴπ “ελοναΐ, απαὶ τολοῖσε ψγὲ τὶσλίοοιδ; 
Απαὰ δλουΐ [οΥ᾽ 7ον, αἱ! νε υσδο ατἴὰ ὠρτὶσλὲ ἵπ Ἀοατί. 

8 184 ΤῊΪδ 186 δὴ δογοϑίϊο ῃθ. Ἐβοἢ ίουσ ᾿ἴποα Ὀοσίη τὶ ἃ δυσοοοαάϊης ἰοξίοῦ ἐμὶν 180 ΗεΌ. δἰρῇδ- 
θοῖ. Οὐοτγίδίη ᾿ἰποθ ἄϑνθ Ὀθθῃ ἀἰβρίδοθα; οὐμθτβ σοτηργεδθθαὰ Οσ ἀν μγρετῶις, αι 05 Ἐσὺ ᾿ἰωθβ (αββοοϊδιθα 
ἢ ὑμ9 ΗθΘΌ. ἰοἰϊοσ ανήπ) Βδνὸ ὈΘΘῺ ἰοδὺ ἴῃ ἴ)9 ΗθΌ. Ὀυΐ τεϊδίποα ἰπ μ6 Οἷς. ΤΒΘ ἵδοπιθ οἵ 189 
Ὁ5. 18 βίδίθα ἴῃ ὑμ8 ἢτβῦ νβ. [0 ἰβ ἐμ ρτοῦίθιω οἵ ονϊϊ, δπὰ (π6 ροδὺ σηδί πίϑί δ ἴῃ ζϑπθγαὶ ὑπ ροδὶ- 
ζἰοη οἱ Φοῦ᾽ 5 ἔγτίϑηάβ. Ηθ βδδβογίϑ ἐμαὶ ἢ τὴ νὶιοκοα ἀο μοὶ ΥΟδρ ἴδο 60 ὉΘΏΟ68 οὗ ὑμοὶσ οΥ 68 
ὑὉποὶγ ἀθθοθπάβηῖθ υν}}}}. Ηθ εἷδο Ἰοοῖκβ ἰογιναγὰ ἴο ἃ ἰαίατο λυαστηθηΐ, 12, 9 1 5 (86 δυῖμου δβϑϑοσίβϑ 
ὑμαῖ 6 15. 8ῃ οἷά τηδ Ὀυῦ ἢθ τορυαϊδίοδα ἐδ ροκίοη αἴθ τη ηἰδιηϑα Όν 186 ἀροα δυῖδογ οἱ Εοα. 
70 ῬΓΟΌΔΌΪν Θοιμθβ ἔγοτῃ [ἢ δηρὸν Τ ροε οὗ {86 Ῥοτναίδη ρεγτίοα. Τῇ ὁ δ ὃὅδνο ὕθοῃ 8 60ῃ- 
ἰδιηροτδγν οὗ (86 δυῖδοι οὗ ΦοὈ. Ὁ 145.5 (ὴ6 αϑϑογξοῃ σηϑάθ ἰῃ “11 15 οοσαθαίθα, ἱπαϊοδιίίης ἰδ 80 
[δ Ροσδζσὰ οὗ Φοῦ 1:8 διἱζμον ἰαῖον. 
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Ττυδὶ 
ζομο- 
γ8 

ῬΡΩῸ 186 ΕἸ ρα Βὴ ἰάϊοτη. ΤΘ 1668 18 ἰμδὺ Φοδον 

ΤΗΕ ΒΑΤῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΙΟΑΒΤΕΟΥΌΒ 

δ͵ΓΊτγιιϑὶ 1π Φοονδῇ δηα ἀο βοοά, 
Ὀνο}} ἴῃ ἴῃς Ἰαπα δπα θοαὶ βϑουγεῖυ. 
4ΤΆΚαε (οἰ ἰσὐ ἴῃ δοπονδῇ, 
Απά δ ψ}}} σταπὶ {πθ6 {ῃ6 γοαυδϑὶβ οὗ ἔπ ν Ὠοαγί. 
δΟοτητἱῦ ἴῃ ψαγπ ἴο Φοπονδῃ, 
Τευϑὶ ἴῃ Ὠἰπὶ 8ηα 6 νν}}}} Ὀσγίηρ 1ἰ ἴο Ρ889; 
δΑπα ἢ 1} σης ἴἰο σὺ ΠΥ τὶ σι ϊθουβη685,9 
Αμά τὴν }υ8ὲ οδυ86 848 [6 ποοῃ-δγ. 

ΤΒδϑδὶ ἴῃ Φθβονδὴ δηα νγαὶϊ ρδὶϊθ εν ἴον Ὦ]Π|, 
ο ποὶ ἔτοὶ ὑπγυβοὶέ θδοβϑυβα οὗ ὑΠ6 ΡΓΟΒΡΘΓΟΙΒ, 
Βδοβϑιβα οὗ {μ6 τϑηῃ ψ0Ὸ Θοσοιηρ ᾿5}:68 18 6Υ}] Ὁ] Π8Ρ 

Ἰ7ΤῸ 514. ἴῇοβα ο δεῖ ὑργισῃε]γ. 
δ οἴγϑιη ἴγομπλ δῆ 6. δῃηα ἔογβδ κα νσδίῃ; 
Ἐτοὶ ποὶ {πῃ υβοὶῖ ἴο ἀο ον]],ᾳ 
θΕῸΓ ον] ]-ἀοοῦϑῦ 5}}4}} θ6 σοσηρ]οίοὶν ουΐ ΟΗ͂; 
Βυϊ πον ψῆο Βορδ ἰῃ δεβονδῇ 8}}8}} ἱπῃῃδγὶξ ἴῃ 6 δαγίἢ. 
ἸοΥ οἱ 4 ὑὰ 16 τ 116 δηα ἴπ6 τ] οκοα 5841} Ὀ6 ὯΟ ΠΊΟΓΘ: 
Οοηϑβῖ δὺς 18 ρἷδοα δηά ἢ 18 φοῃθδ! 

ΤΒυῖ ἴῃ6 τηροῖς 5}4}} ἱπῃογιῖ {Π6 φαγί, 
Απά ἰδκο ἀοὶσῃϊ ἰῃ δρυπάδηοσς οὗ ρΓοϑρουὶν ." 

ἹΣΤῊ 5 νυ] Κοα τηδη ρῥ]οὶβ δραϊηϑὶ {86 τἱσῃΐθοιϑ, 
Απά ψῃδ9}65 ἢ]8 ἰδοῖἢ δραϊηβὶ ὑπ 61Πὶ. 

ἸΣΤῊ ὁ 1,ογὰ ᾿δυρῃοὶῃ δἱ εἶτ, 
Εὸγ Βα βϑοὶὰ ἰμπδαὶ [19 ἀδὺ 18 σου] Πζ. 

Μ7ΤῊ6 τἱοῖκοά ὑπϑῃοδίἢ ἔμ6 ϑποσγά, 
Αμὰ Ῥεπά ἰμοῖς θοὸν ἴοσ βἰδισῃϊογ;" 

1 ΤΉΘΙΣ βινογα 5881} οηΐοσς ἐμοῖς μοαγῖ, 
Αμά {μοὶγ θοννβ 5388}} Ὀ6 Ὀσόκοη. 

ΘΒ οιϊοῦ 18 ἃ 1116 ἐμαὶ {μ6 τἰσῃΐθουϑ αν, 
ΤὭδη ὑμ6 δρυπάδηϊ το] ἢ οὗ [ῃ6 νὶοκοα. 

17 ἘἘῸΓ {6 8.8 οὗ {ῃ6 τὶ οκροα 8584} θ6 Ὀσγόκοϑη, 
Βυὶ Φεῆονδη ὑρμοϊ οὶ ὑπ6 τἰριἴθοιβ. 

18 ΚΘ ῃονδῇῃ Κπονοίη {Π6 ἀδΔν8 οἱ ὑμ6 υρτὶρῖ, 
Αμὰα {δεῖν ἱπμογιΐδῃοθ 88}.4}} θῈ ἴογενογ. 

1 ΤΉΘΥ 816 ποῖ 85} διωηθά ἴῃ {π6 {ἰπη6 οὗ ΟΔΙ ΔΙ Υ, 

5878 Τ ῖϊ., τοὶ! ὠροτι. 
ο876 1 λτ., ἦ6 10] σαιι8ε ἰδν τίρλίδονιδτιε88 (0 ρὸ Τογῆϊ αδ ἰἰσ. Βαῦ 1᾽Ὁ86 αθονϑ ὑγβιῃβίδιίζου γορτθ- 

ΜΠ ἔν νἱπαϊοαῖθ ἐβοϑο το ρὺλ ὑμοῖν ὑσυϑὲ 
ΤΩ. 
Ρ871Α Ἰἰμῃθ ἰϑ προαθά ἰο οοϊηρ οῦθ 86 τοχζυΐας δογοβίϊο βἰγυοίυτο ἰδαὺ δ 85 Ὀδο οὐδοσνυϑᾶ 

«Ὠτουκῆους [86 ρα. [0 ἰ8 βυρῃ] θα ΌΥ 149. ΜΒ] Οἢ 15 8] θη ὑο 118 οοῃίοχί. 
4378 1 18 Θχοθθαϊ παὶν Ῥτοθ δ ]6 ὑμ8ύ ὑῃ]8 [1π 18 οοτταρί, Βίποθ ἰδ τορϑϑῖδ [89 18 

δχρτγοβαθα ἰῃ δ6 ὑτεοθάϊης νβΒ. δηὰ 18 1.861} ᾿δοϊκίῃς ἰὼ οἰθᾶγωθθθ. Ῥοβϑὶ]ν 186 οτἱαὶ 
ποὶ ἐλυνεεῖ δεοαιιδε ο[ ἰδλς ευϊΐ. . 

τ 379 δι ΒΟΥ ομδηρίης (86 ογάδγ οὗ νογὰβ ἰῃ ἴμ6 βθηύθῃοθ 88 [8:9 τηούσί δὶ βίγυσίυτο οὗ 186 

6. Ῥεας 
41397.4. Α βοσὶρο 8858 δβἀϑὰ φϑφοὸῦ απὰ πεοάν δὰ 186 πὸ (μδὺ οοταρίοῦθθ ἴ. 
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ΤΗΕ ΒἈΤΕ ΟΕ ΤΗΣ ΜΙΓΚΕΟ 

Απά ἴπ ἀδν8 οὗ δυηροῦ [Π6Υ δα 8δ|158Ε6ἀ. 
0ΕῸν ἴῃς ψ]ςοϊκοα 5}8}} βυγοὶγπ ρου ἢ, 
δὰ Αῃ ἃ {ποῖ ἀοβοθπάβηϊβ 584} Ὀ6 βίης Ὀγοδά, 

Αμπά {πὸ δποιηοϑ οὗ δε μονδὴ 584}} 6 ουἱ οὔ," 
ΤΟΥ 88}8}} νϑηΐϑῃ, ἰμον 588}} νδῃΐϑῃ ΑὙΤΔΥ ἴῃ 5ΠΊ0 Κ6. 

Ξ:|ΤῊ ν]οΚοα ΒΟΓΓΟῪΒ δη4 τοβϑίοσοϑ ποῖ, 
Βυὶ [86 γἰψῃὔθουϑ ΒΏΟῪΒ ΙΏΘΙΓΟΥ 8Πη6 ψῖνοβϑ. 

ΣΤΉοΘα Οἰοϑὶ Όν Πἷπὶ 88}}4}} ἱπμογὶὶ [ἢ ἰαπηά, 
Απά ἰδοϑο ουτϑοα ΌΥ Ὠῖπι 814}} 6 ουἱ οἵἵ᾽, ̓ 

32Α χη8η 8 βἴθῃϑ 86 ογάογοα ὃν δΦεδβονβδῇ, 
Αμὰ 6 βϑίδ μοὶ Ὠΐτη ἴῃ τ ϑα ΤΥ Πα ἀοΠ μοι, 

ΜΈΕῸΣ πουσὰ 6 411}, ἢ6 584}} ποὶ ο Βοδαϊοῃς, 
Ἐν Φοβοόονδὴ Ὁρβμοϊ οι ἷβ μδπα. 

31 ἤδνα Ὀδ6θὴ γουηῇ 8Π4 ΠΟΥ͂ 1 81 οἷά, 
Βυϊ 1 Βαανα ποῖ βϑοὴ {86 γι ΐθουβ [ογβϑδίζθη. 

86Α ἰ 4}1} {1π|65 Π6 ἰ5 τηογοϊζυ] δηα θη, 
Απά ἢ18 ϑ8ϑ6θα 15 Ὀ]6886α. 

ΣΤΤΌΤΩ ἴγοιῃ ον, δα ἀο μοοά, 
Απά δϑὶάδ ἰπ ἴδε ἰδη 5 [ογονογ; 
ἘῸν Φοβονδ ἰονοῖὶ }υδβίϊοο, 
Απά ἴογβακοίῃ ποὶ 8 [δι ἐμέν] ΟΠ 68. 
ΤΙ αν 655" ἀγα ἀοϑιγουνοα ἴοσενογ, 
Απά ἐδὸ ἀδβοοπδηὶβ οὗ ἰμ6 νἱοϊκοά δῖ ουἱ οὔ; 

Ξ90[Ἠς γἰσῃίΐδθουβ ἱπῃοσὶὶ δα ἰδηά, 
Αμπὰ ἄνεὶ] ἱπ ᾿ἰ ἔογονοσ. 
δ0Γ 6 του οὗ 8 τσ ἴθουβ ταδη υἱΐογβ τ ]860ΟΠι, 
Αμὰά ἢϊ5 ἰοῆξιε βρθδῖκϑ ἡπαστηρηί. 

ΔΙ ΤῊς αν οὗ δοονδὰ 18 ἴῃ ἢἷβ τη; 
Ἠ!8 ἰοοϊβίουῃβ παν ἴδ! ἴοσ. 

ἘΤΉς ψ]οΚοά [168 ἴῃ πνδὶϊ ἴον ἴδ τἱρῃίοουϑ, 
Αμπὰ 966 Κ8 ον ἢδ6 "ΔΓ βίαν Ὠϊπ:Ὁ 

δ: Βὶ δοβονδὴ ἀοϊῃ ποῖ ἴδανα ᾿ἰπὶ ἰῃ [8 ΡΟΥΤΟΓ,9 
Νὸοῦ οοπάοιημηοδίῃ Ὠἰτη 85 συ θη Πα ἰ5 λυάἀροά. 

ΜΗΟροα ἴῃ Φεβονδῇ 8δηα Ὀ6 ἔα! πέυ!,4 

8870 ΤῊ νϑ. ονυϊἀθηιν Ὀοσδί)θ οοττυρῦ δὖ δὰ θασΐν ἀδίθ, δὸ ἐμαὶ ἴ0 8 δἰγαοδῦ ἱπαροβδίθὶο 
ἴο οὐχ οδα ἐξα οεἰαί αὶ ἴογπι. 

75 Ὑταηβίοστίης ἴΠ6 1δ58ὺ ᾿ΐπθ οἵ 18 νϑ., τ οὶ ἰ8 δὐρογήσόυ. ἴῃ 19 ὑτοδοηῦ οοηΐοχὺ, ὙΒΘΓΘ 
ἐᾺ ποῦ ξεμροῖ ἸΔεΓο ανοῦ τὰσγουκχῇ 8, βογὶ αὶ Θῖτοσ ἱπδίδδὰ οἱ δἰΐοσ (89 βγβὶ Ἰΐῃθ οἵ Ἀ9, ἴο ὙΓΏΘΓΟ ἰξ ἰθ 

6 οοηΐδχ 
Τα Ῥγοδοηῦ ΗθΌ. σβδῖζοϑ ὩῸ δθῆδθ. ῬγΟΌΘΟΪΥ ἰὺ σνουἹὰ Ὀ6 ἰγαηδβὶδυθα, ἐΐδ δρίεηοῦ οἵ 

,» Ὀαῦ ἰὉ [5 τηοτο ργοῦθβοϊο ἰδδὺ ἐμβοὸ ΗΘΌ. οἰκίαν τοβαὰ 89 δῦονθ, 88 ιδο οοπίοχὶ ἀ6- 

«375 ἐξα τὰ ΕαἸκ. τοϑάβ, ἐλοδα ιὐδο δι6εε λΐπι . .. ἰδλοδα ὧδο οὐγδ6 ἀὐπι. Ῥοδαΐδὶν 8 τοπαϑγίης 

ἈΥΤΟῚΣ ἘΦ ΡΥ ΤΟΙ ΤΌΤΊΕΙ [88 ἩδοΌ. ἰοχί. 
4371] ΚΕ Μρκ τ Κκ. δηὰ δα άϊηρ [86 ἰαϑὺ ποτὰ δϑ ὑὴ8 στωϑίγθ θα 
4370 Αραίη ἢ ἰοσίτα 86 ΟΚ., ἡ ΒΊΟΝ ἰΒ δυρροτίοα Ὁν ἐδδ ἐοδίοεν, ὑτεν (80 τηθίζο, δηθὰ (89 

ἀοταδσιάβ οἵ 186 βοῖοθως ̓ρβλιυϑονὰμ οἵ Ώ9 ΡΞ8. 
9722 Τὰϊ., (0 8 [αν ΜῊ 
9372 Τλιϊ. 70γ8 λὺπι ἐπ τί λαπάδ. 
4878 ΕΝ Κορ ἀΐδ αν. Τῆο τοχῦ, βονγόνοσ, ἰΒ ἀουθείυ, Ὀυϊ (89 ΖϑΏΘΓΔΙ τιθδοίης ἰ8 οἶοδς. 
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ΤῊΕ ἙΑΤῈ ΟΕ ΤῊΕΒ ΕΒΙΘΗΤΕΟΙΘ 

Απά Βα νν}}} ὀχ! ἴθ ἴο ῥοββθ88 ἴΠ6 ἰ8δη6, 
Ου ἰδ6 υρτοοϊϊηρ οὗ {Π6 νιὶοκοα ἴμπου 58 4}Ὁ ἰοοῖκ. 

8] ἤδανο 6 ὑπ6 νι ὶο κοα, ζθγγοῦ- ἸΠΒρῚ ΓΙ ἢς,5 
Αδά ρυζεπρ ἰογί ἢ ἢϊ8 βίγθησιη 85 ἃ ζγθοη οδάδσγ;ξ 

80 Ἤδη 1 ρα586α Ὀγ,} δηά ϑηοϊά δ τγα8 ζοῃδ; 
Ι βουσὶ ΠΙπ|ὶ---θ 85 ποῖ ἴο δ ἰοιιπά. 

δ αἰοἢ {Π6 ρογίοθοϊ δηαὶ ὑργὶσὐ τ8ῃ, 
Εὸν {μα τηδη οὗ ρϑοδοθ 885 ροβίογιινυ 

δ Βι}ῖ ἐγδηβγοββοῦβ 8.6 ἀοϑίγουθα ἰοροῖμοσ, 
Αμὰ [δε ροβιογιιν!" οὗ {π6 νὶοκΚοά 18 οὐ οἔ᾿. 

89 }}6 βαϊ ναϊοη οὗ πὸ γἰρῃΐθοιβ 15 ἔσο Φεῃονδῃ, 
Απὰ ἐδμοὶν σοΐυσα ἴῃ ὑΠ6 ἰἰτηο οἱ αἰβίγ6 85, 

4 Απά Φοῃονβϑῇ Βοϊροῖῃ δπα ἀο!νογοῖῃ ὑπό, 
Ης ἀεϊνογοῖῃκ {μοι ἔγοσα ἐπ ψ]οΚοα δηα βανοῖῃ ἴῃ 6 π], 
ΕὸῚν ἰπ δῖα ὑμον ρυΐ ὑμὶν ἰγυϑ. 

8185. Ῥοεαίδ ἔα Οτγοϑαὶ ον ῖαγ, ΡΒ. 49 

Ῥβ. 49 ἸΗ͂οδγ {1115, 41} γα ὑθορὶθϑ, 
Οἷνα δδσ 8]] γε ᾿πμερὶϊδηϊβ οὗ πα πψου]ὰ, 
"Βοὶἢ τχθη οὗ ἰονν δῃὰ Εἰσῃ ἄοστθο, 
Ἐϊοἢ δηά ροοῦ ἰορείμοσ; 
δ) ν του 5848}} Βροαῖκ τ ]Βάο ., 
ΤὨς πιοαϊιδἰίοη οὗ μῪ Ποδγὶ 8}.4}} Ὀ6 υῃαεγϑίδηάίην. 
41 ν}}} 10} }Π 6 ΤΠ 6 ΘΓ τπηΐο ἃ ΡΆΓΘΌΪα6, 

Ι ν»1}} υμΐο!α τὰν Ρσο] μιὶ οα {Π6 ΠΔΓΡ. 

ΝΗ βου ]α 1 ἴθδν 'ῃ ον] ἀδν5, 
ὝΒδὴη {δὲ ἱπιαυν οὗ τὰν 18] οι ἤοσϑα ΘΠΟΟΙΏΡΆ35868 ΓΏ6, 
ΤΟΥ το ὑγιϑὶ ἰπ {Ποῖν τ δ] ἢ, 
Απά Ὀοκαϑὶ ἴῃ {μα σγοδίῃ 688 οὗ ὑπο ὶν σἰο 68 ἢ 
ΤΘΌΓΟΙΥ ΠΟ τλδῃ οδη ὈῈν ἰπ56}Γ οὔ," 
Οβη σίνε ἴο Φεμονδὴ ἢ159 ὑγῖοθ, 

8378 ἘΙονΐης ἰδ Οἷε. 
Ρ {3716 Το ἰἐΐοταὶ σοθϑηΐϊης ΔΌΡΘΒΘΙΒ ἴο Ὀ6 απά πιακίπρ λύηιδοὶ  δαγα, ᾿ἰΒδὶ ἰδ, οἰσί ρυίησ εἰπιθοὶ 
ὉΣΥ δοίίοῃ. 

ε37}6 ΟἸκ. δηὰ ϑ'υτ. δδ5 α σδάαν οἹ ᾿εδαποπθ. Ῥοθδὶ ΌΪν ὑμὶδ ἱ8 ογἰχίηδὶ. 
5371 8ο 6αἷ., ὅυτ., δηὰ 1..Δ1. ἩΗδϑῦ., δέ 8δεα αἰραψ. 
1371] ἨδθΌ. δ 5, γτοροδίίηρς [Πα ἰάθδ οἵ ἴδ6 θτϑιὶ νογῦ, 866. 
483721, 8 Οὐ ἃ ιιγα. 
κ8740 Τ,αἴ. οτηἱίδβ 0815 νοῦ. 
ἢ 185 ΤῊΘ Ῥϑδιτηϊδὺ 19 ἤθσο βίγυ μα! πα ἢ (86 5816 Ῥγοδίθτη 89 186 Ὀοοῖκς οἱ Φοῦ. Ηἱδ Ἰοαὶο 

Ἰοδὰβ Εἷπλὶ ἴο 86οὶς το γι θα του ἔοῦ 16 ν]οκοα δηα νἱπαϊοδίιοη ἔοῦ ἰῆο τἱχῃηύδουβ ἰῃ 16 116 Ὀονοπὰ 
{86 ατανο; Ὀυὺ ἣθ Ρβιι909 οὐ δα {ῃγοβῃο]α οἱ (μα αἴ. Ηο Ββἰτηρὶν βίβίθβ (6 Ὁτγοῦίοσω νιϊζουῖ 
δβιισσοβίιης 8 βοϊυςἰοη. Ηθ ὑγορδδοὶν ντοίθ ἀυτίης 6 τηϊἀα]α οὐ ἰδίϊοτ ραγὶ οὗ ἰὴ Ῥογβίδη ρογοα. 

1494 1,11., τιαάΐς, ἱ. δ., [6 δηϊχτβ ἰδ 18 ἀονοϊοροϑα ἴπ {89 058. ἰδὲ ἔοϊ! οννβ. 
τῷ 4056 1,0. τὶν ϑδιρρίατίεγδ. ὈΒδὶ ον ἴπ6 ἰὴ βου α Ὀ6 τοϑὰ, ιυὐλόη πῖν ἱπδίαϊουιδ 7065 δι.7- 

χοιπὰ πιὸ υἱῷ τηϊσοΐίν. 
5401] ΗδΡ., α ὁγοίλενρ σαπηοὶ τγϑάδοπι α πιαπὶ ΟΥ̓ α πιαη σαπηοὶ τδάξενηα ἤϊδ ὑγοίλευ. Ἐυΐ (80 ΔΌονθ 

τοδαϊης 15 βαρροτίοα ὃν οοτίβδιη οὗ 89 ΜΆ85. δηὰ ἴὑ δβδοοογὰβ βοβὲ τ {Π6 σοηΐοχι. ΤῊΘ Ἰάθα ἰ8 
{180 πο Ὠυδῃ ΡῬΡΟΜΟΣΙ ΟΒΏ ΒΆν6 Β Τηδῃ ἔγοιη ἴδ ἔδίο ψ Ὠ]οἢ ΦοΒον ΔῊ τηθῦθϑ ουὖἱΐ ἱπλρα ΓΟ ἢν ἴο 8}}. 

940] Ν.  '8 [Π6 ἱπιτηθαάϊαῦθ βοαιοὶ οὗ 7. Τἢθ βογίοβ, ἤοννονοσγ, βνα ἰπηβογιθα δὴ οὔδβουγθ 
Γοδθ6 Ὠοΐα ννϊσῇ ἰ8 ΘΡΌ ΓΘ ἴο Ὀ6 τοδα, [07 ἐΐλε γεάοπιρίϊου 07 ἰλαῖὶγ {6 ἴ8 ἰοο Ῥγεοῖοιδ, απὰ ἣα πιιιδὲ 
ὍἝ ἐξ αἰοπδ ΠΟΥΘΌΕΤ. 
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ΌΕΑΤΗ ΤΗΒΕ ΟΒΕΑΤ ΓΕΡΕΙΖΕΒ 

9͵] δὶ ἢ6 τδὺ ᾿ἶνο οἱ ἴοσονοσ, 
Απὰα ποὶ 866 ἴδ6 στανα,» 

Ἰοϑοοίηρ ἰδ ἴΠ6 τῦῖ8βα ἀἷο, 
1 Κον Βα ἰμ6 ἴοοϊ δπα ὑμ6 Ὀσυ Εἰ8ἢ ΡΟΣ ΒΕ, 
Αμὰ {μον ἰθανα ὑμεὶγ τ δ ἢ ἴο οἴ Γ8, 
ΤΉ ΟΙΡ σγανοϑῖ ΔΓ ὑΠ6}Γ ΠΟΠΊ6Β [ΟΓΟΨΟΊ, 
ΤΠΘΙΓ ρῥ͵δοοβ οἱ δροάδ ἴοσ δ] σεπογαιοῃϑ--- 
ΤΟΥ ψο πδᾶνα οδ]]6α ἰδη 5 ΌΥῪ Ποῦ οὐ Ὠ8Π168 ἷ 

ἸΣ ΓΔὴ ἄοοβ ποῖ δϊ4 6 ἰῃ ΠΟΠΟσ, 
Βυϊ ἰ5 πκὸ ἴ86 Ὀοδϑὶβ ἰῃμδὶ ρογίβῃ. 

12 ΓῊ}15 ἰ6 {με ἔαἴο οὗ ἔμοβο ψῇο διὸ ἴυ}} οὗ οοηβάδηοο, 
Αμπά {δα δῃά οὗ ἰβοϑα ψῇο 816 ρἰθδαϑϑα σι ἐποῖν ρογ οι." 

Π1ΚΟ ἃ ἤοοϊς ὑπ6 } δὰ ρυὶ ἱπῖο Κὅΐ[Ποὶ, 
ΤΠ οδί 15 Ποῦ Βῃθρῃογα δηα συΐϊθ8 ονὸσ {8 6πὶ," 
ϑοοι ἐμοὶγ ἔοσλ τναϑίθβ αν," 
5'Ποοὶ Ὀδοοιηθ68 ὑπ 6 ν ὨΟΠΊ6. 

1 θυῖ Φομονδὴ ν}}} τθάθομι τὰν [ἰΐο, 
Ετοιῖ ἴΠ6 Βδπά οὗ ὅι60] ἤθη 1ἰ 86 ῖΖ68 τηθ. 

ΤΕ αν ποΐ, ΒΘ ἢ ΟἿ6 2ΓῸ5 γος ἢ, 
ΝΒοἢ {}6 ρου οἱ 115 Βοιι86 18 ἱπογοβδβθα, 

ἹῈῸΣ δἱ 8185 ἀθδαίῃι μα ἴδίκοβ ποιϊβίηρ, 
Ἡ!5 σἴογυν Ἵοδηποὶ 53οὸ ἄόν δἰΐογ ἢ1Π|; 

ἸΒῈῸν 1, ψἘ116 ἢθ ᾿ἰν65, ἢ6 ὈΪ65565 ἢἰδ Πἴρ,γ 
Απά ῥγαΐβθβ εὐ Ὀδοδιβα ἰἰ 15 νν 6 }} τ ἢ ἢ]π, 

111 ψ}}}} σο δοῖς ἰο {μ6 ρεπογαιϊομ οὗ 815 ἔδίῃοσβ, 
Ὗο Ῥδβοϊα {δα ᾿ἰσἢϊ πονογηιογο. 

ΣΟ δη 4068 ποὶ δΔοϊάοΣ [πῃ ΠΟΠΟΣ, 
Βιυϊῖ 15 {πκὸ {πὸ Ὀοαϑὶβ ἰμδὲ ροϑγίβἢ. 

8186. 7οδονδἢ Β (αγο ἔοσ Τιοβο ἯΈΟ Εδασ δηά Τζυδί Ηἷπι, Ρβ. 84 

Ῥᾳ. 84} ν}}} 1658 δθῆονδη δἰ 411 {Ἰπ|68, 
ΗΒ ῥγϑΐβθ ἰβ σοῃ Ἐπ} 18} ἴῃ ταν ταοι ἢ. 

»490»" ΗδοΌ»., ἐλ6 σονγτιιρίέδοπ 
ᾳ 49:1: Ἑοϊονίης 186 Εἷἰκ., ̓ βνυτ. Ὃν διὰ Τάσᾳ., δὰ οογγϑοίίης ἵτο Ηοθῦ. ᾿οἰΐοσγα τ βὶσἢ αν ὈΘΘῺ 

401 ἐπ ιογογθεπς 180 ἩἨδΌ. ἰάϊοτα 8δ5 ἰὰ Ὧϊ. 2111} δης 11 Κίκα. 29. 
9401: ΤΏ ἱοχὺ οἱ (88 νβ. [8 δἰτωοδὲ μοροϊοδαὶν οοττυρί. Α βοτίρο 84 ἰῃηἰγοάυοσὰ ἔδο ἰάθα 

τμδὶ 86 γσμύθουβ β}}8}} γυ]θ ὍΡΟΥ δὰ ἰῆοὰ. Βυῖὶ 818 ᾿Ἰάοβ ἱ8 ἱποορβίϑίθης ψῖῖὰ ἴδ6 σοπίοχι, ἩὩΙΟᾺ 
ΕΥΤΛΘΠΕΙ ΝΣ οδιτίοϑ οὐ (80 ἔρσιυτο οὗ ἐδο βΒοοῖς, νυ ἀοεῖςὰ δ 5 ἰ0ὰ6 δῃορμοσά, ἱειγοάυοοα πο ἰμο Βτϑὲ 
δι οἵ ᾽ῆὴ6 να. 

ὰ 149: 1.10., ἐπ ἰδλα πιογτιΐπρ απα ἰδεῖν 7οτπι ἰο οογτιρίίοα. ΤῸ ΟἸκ., βονονογ, βυρχοδίβ [89 
δῦονθ Του ὨΒεΓαΟθρ ὙΌΙΘΙ 18 οουδίδίδης τἱτ (86 οομίοχι, ΤΏ τοβαϊης οὗ [89 ἰδΔ5ιὶ ᾿ἴῃθ 6 ΟὨΪΥ 
οοῃ͵θοῖα 

υ491: Ῥοβαῖθ]ν ὑ8μι686 ὕννο ᾿ΐποδ ἃγθ βοοομάδγν δηὰ ὀχργοδδθ {86 ρίουβ Βορο οἵ 8 ἰδῦϑσ βογσῖρε. Ηθ 
Βθρατοπο Υ ποκα. ποῦ ἢδνο ἴῃ τηϊηὰ ἱπαϊνίά αὶ ἱτηταογίδ! εν, Ὀὰὲ δἰτηρὶν Φοβονδῃ Β οοη ϑπυρα ᾿γοβϑοῦ- 
νϑϊίοη ὁ 

νυ 4θ1: 7, ὁ., οΘοησταίυϊαίοθα ἰτλδο (δαὶ Βοὶ 8 81}}} αἰἵνο 
ν 4θ18 Ηδδ., ἰβμλαπὰς ἰλεε. Βυῖ [86 ταϑ 5 16 βϑϑῖὴβ ἴο 86 {86 οὔἦοοὶ δδ ἰὲ ἰδ ἱπ ἑαγῃ (89 βυὺ- 

͵εσὲ οἵ 19 Το] ονσίης Β6ὨΘΏΟΘ, ἑ. 6., 8. ΤΏ 88 ᾿ἰΐο χοθβ ἀότ ἰεΐο ΒΗθοί. ψὨοἢ γ͵λ5 οοηοαοϊνοα οἵ 885 
86 ομοογίαϑϑ, ᾿Ἰἰχ οα πὈοάθ οἵ 18 δ οα. 

χ 40:9 (οτγτοοίίης (δ6 ἰοχὺ 88 ἰη 13, 
8186 ΤῊϊδ ρ5. 888 πιοῦν ἰθηϊιίοα τὶ 32, [ἴδ δΒίτοης ἀἰάἀδοϊΐα Ρὰ ἱδ ονϊἀθηΐ. Ι͂Ιἢ ἱταδα- 

ἐπδίϊοῃ ΟἿΘ 8666 86 αἰθοίρ!οδ οὗ ἐδ διοϊθηῦ βαβοὸ χκαϊδμογϑὰ δθουϊ ἰπὶ 85 Ὧθ ὑδδοβλθθθ ὑμϑσὰ ἐι18 ΘΟΩΣ, 
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ΤΗΕ ΒΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΙΘΟΑΗΤΕΟΥΘ 

Μγ βου] θοδϑὶβ οὗ δεῆονδῃ, 
ΤΙὮς δϑή]οῖοα Ποὰγ δηα δὰ μἰδα. 
0 τρδρηϊν Φοβονδὴ ΣῈ πο, 
Αῃὰά ἰοΐ υ Ἔχδὶῖ δὶ8 ἤδιηθ ἰοχοίμοσ. 

1 βουσῃὶ Φεβονδὴ δπα μὸ δηβυνογοά πη6, 
Απα ἔτγοιῃ 8}} Ὧν ἰθιτοῦθ μα ἀ 6] Ἰνογρα πο. 
ΤΉΟΥ Ἰοοκοά ἴο πϊπ" δηῃ ψεγα σϑαϊδηὶ," 
Απα {δεῖν ἴίδοθβ ψοσγὰ ποῖ ρυὶ ἴο Βῃδιη6. 
675 δ ἤΠϊοϊθα τδη ογὶθα δηα Φοῃονδὴν μοασγά ᾿ΐγῃ, 
ΑΠα ἀδο]νογθα ἢ] ἔγουλ 84}} [15 ἐϊἰβίγοββοβ. 
Τἢ6 δηροὶ οὗ δε βονδῆο δποδιηροίῃ 
Ἀουμπά δρουὶ 841} ψῇο ἔδαγ Εἴτα ἴο ἀθἶτνοσ ἐμοιλ. 

0 ἰδϑ8ἴ6 δηᾶ 866 ἐμαὶ Φεβονδὴ 15 φοοά; 
ΗΆΡΡΥ 15 86 δ 0 866 Κ8 γοΐιισα ἴῃ Ὦ]Πλ. 
0 ἔοαγ Φοιονδῇ, γα 8 ΠοΟΙῪ ομϑϑ, ἢ 
Εὸγ ἴπογα ἰ8 πο ἰδεῖς ἰο ἔμοβα τθο ἔθϑσ ῃΐτὰ. 

10Γ1})6 γουῃς [Ἰοη5 816 'π ννδηὶ δηα βιι ον ΠΌΡΟΣ, 
Βυΐῖ ἴμοβϑα ψῇο βοεῖς δδεοβονδῇ 58}8]}} ἰδοῖς ἢο ροοά Κη. 

10 ΒΟ0η8, ΘΟΠ16, Ποδγκθη ἴο 1η6; 
1 ν1}} ἰδοὺ γου {δα ἴϑασ οὗ Φοβονδῇ. 

Ἰδὲ πδῃ ἰδ Κ68 ρἰδδϑυγο ἴῃ 116 ὃ 
Τονο5 ἰοηρ [δ ἰδὲ Π6 ΠΔῪ 866 ὑσόϑροσῖν ὃ 
ἸΣΚ 6Ρ ἢν ἰοῆσαα ἔγουλ ον], 
Απά τὰν 1105 ἔγομλ βρϑδακίηρ [δ] βομῃοοά; 

ΜΠ οραγὶ ἔγοια ον] δηά ἀο ροοά; 
ὅ'6δ]κ ρεδοθ 8δῃηα ρυγϑβὰδ ἰΐ. 

16ΤῊς6 δος οὗ Φεβονδὰ ἰ8 αρδϊηϑὶ ον] ]-οογϑ, 
Το ουϊ ΟἿ {Π6]Σ ΠΠΊΘΙΏΟΤΥ ἴσομι {Π6 οαγίἢ.5 

7.6. ουϑβ οὗ Φδοῇονδῇ δῖα ὕροὰὶ {πὸ γρῃίθουϑ, 
Απά ἢ]8 δδἂὺ ἰβ ὀρθῇ ἴο {μπεὶγ οσὺ 

ἹὩΤΉΘΥ ΟΥΥ 8η6 Φεβονδῃ δοαγοίῃ, 
Αμὰα δε ἀο] νοσεῖ μοι ουἱ οὗ 411} ἐμοῖν ἀϊβίγοββοϑ. 

ψὩΙΘΩ ΘΙ ὈΟΟΙ 68 [86 οβϑοηοα οὗ 15 τηογαὶ δηὰ βρίγίζυδὶ ἱπδισυοςίίΐοη. ΟἿ. ' 1. Τὺ 180.» ΓΔΥ 
Τοδαὶϊν στρθιλογὶσΣθ δη Γοθη θοῦ 18 ὑρβο ίηρδ, 86 885 ραὶ ἔπϑι ἰῃ 186 δοτοθίΐο ἔοσηα. ΤὨτουσὴ 8 
ΒΟΥ αὶ ΟΥΓΟΣ ὍὯ6 Βἰχί ἢ σουρ] οὶ 88 Ὀθθὴ ἰοδσῖ. ΦΤο οοτηρίθίθ 186 Ὡυ 6 Γ 8 ἰδίδσ ϑαϊζοσς ᾽δ85 δα ἀϑὰ 8 
Ῥοσίδογὶρί ἰῃ ὕδο ἰουγ- 6 δὶ τθϑϑυγθ. ΤῊΘ ΒδΠ16 Οὐ δῃοῖδου θαϊῦοτ δ88 αἰβο δϑϑοοίδιθα (86 Ρ8. ἴῃ ὑ89 
Βαρογβουρυίοη σὰ αν, Ῥαὺῦ ἐὺ ὈΘΑΓΒ 81} [06 τλϑυῖβ οἵ ἐΐϊβ ροθί-Οχὶϊο οτἰαίῃ δὰ 88 Ῥγοῦδοϊν 
Ὑτιτύθη ἀυτίηρ ἰῃ6 τη α]6 οΥ ἰδίας οὗ 16 Ῥογβίδη ρογὶοα. 

γ7χ834 Οτ7 υἱὲ δοαεὶ ἵπ «“᾿ολουναΐ; ἰεἰ ἰδλ6 αϑιϊοίεα δαν απὰ ΓΕΊΟμ 6, 
ε5 3456 ΕΟ] οὐκ οοτίδί Οἷς. ΜΘ9., ϑυτ., δβηὰ 1.6. ΗδΌ., ἰοοὶ ἰο λΐηι. 
2346 1, 6., ΒΏΟΥΝ Ὁν 86 σουπήθηδηοθ ὑπδῦ ον Ψ ΪΘΩ ΘΟΙ65 ἔἴσοσῃ ἰδ Δ5ΘΌΤΆΠΟΘ οὗ ομονδἢ 8 

Βοῖρ. 
0344 ΤῊΘ ποτὰ «Ϊελοναΐ, Ἀ85 ὈΓΟΌΒΟΌΪν Ὀδοὴ δἀἀθὰ ἴο σρβῖθ ἰῃ9 δοϊθοθάθῃϊ οἶθασ. 1 ΓυδΙκο8 

186 ΗδΌ. Ἰΐπα ονογίῃ!. 
4341 ΤῊΘ ομαγδοίοσίδιϊο Η6Ρ. ἀοεϊχηδίίΐοῃ οὗ φθδονδμ᾿ β δοίαϊης ὑσθϑοῦοθ τ Βίοι αυδτάϑα μἷ5 

Ὀῥοορΐο ἰὴ (πιο οἱ ἀδηῆροτγ. 
4349 7, ς., ἰο86 ῦῆοὸ τότ αι δῆ] ἴἰο ἴῃ ἴανν δ 710 ον ἢ ̓Β οΘοτησηδηά. 
9341. ΤΙΔΏΒροδί ς δ Δης 18 8.5 (Π6 π66 68 οἵ ἴπ8 οοῃίοχὶ γτοαυΐϊγο. ΤῊ ὑγαηϑροβίτίοι πῃ ὑη6 Ηϑὃ. 

ἐδ ἀυθ ἴο ἃ δου 06 ἡ ο ἯΔ88 ποί δια δι τ (δ οάοτ οχάοζ οὗ ἐδθ ΔΙΡΒαθροὺ ἰοἰϊονθα, 6. ρ., ἰῃ 1μδιὰ. 2. 
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15} Πον ἢ 15 ἤθδν ἴο δα Ὀγοκοη-μβοαγίρα, 
Απὰ δε ἀοἰϊνογοῖῃ ἰμοβο ῃο86 βρ᾽ γι 8 ἀγὸ ογυϑῃοα, 
ἸΔΩΥ ὍΓ6 ἴδ τηϊϑίογίη65 οὗ {6 τὶ σῃΐθσοιι, 
Βυὶ Φεμονδὰ ἀοϊνογοῖῃ ἴση ἔγοια ἴμοιι αἱ]. 

0] ῃονδῇῃί Κοερεῖῃ 8}} εἷ8 ὈΟΏ 65, 
Νοῖ οπο οὗ ἴμποιι 5 ὈΓοΚοϑῃ. 

ΠΝ Π|5]ογί 6 8184 08 ὑῃ6 νυ] Κοα; 
Απὰ {μον ψἘο Βεῖδ {86 τἰῃΐθουβ βυβθεγ ρυιπίβῃτηεπὶ. εὺ 

δ 187. Τῆο Ἑαδΐο Αναϊξην ἰδ6 Ὠ6Ι:ογαίθ τους- οοΣ, ΡΒ. 52᾽ 

Ῥ. δὅ2 ἸΏ Βοδϑίοϑε ἴδοιι οὗ ον] σοι} ν, Ο μου τσ τδη ἢ» 
3Γηου αον!βοβὶ συΐη, ἴῃν τοηριιο 18 88 ἃ Βμδγροποα γᾶζοῦ, 
ὅΤ})οιι ἰονοβὶ ον! γαῖ μον ἴδῃ φοοά, ἱγίης γαῦμοῦ ἰθδη βροδκιηρὶ τ δὶ 15 τὶ σῃῖῦ; 
4Τ οι: ἰονεβὶ 8}} Κι 45 οὗ ἀδβίγυοϊνα νψογάβ,: Ο ἴῃου ἀδοοι τι] ἰοηρις 
(οά 8130 ψ1}} ρὺ}} {π66 ἄονι, ἢ ψ}}} βαδίσῃ [66 διΎΑΥ ΌΓΟΝΟῚ, 
Ης ν1}} ρίυςῖκ ἴμθ6 ουἱ οὗ ἴῃ γν ἀννο! Ἰπς ρδοα δῃα σοοὶ ἴμθα ουἱ οὗ με ἰδῃά οἵ 

186 ᾿᾿νΊηζ. 

ΤΉ οη ἰδ τἰρμΐθοιυβ ν1}} 866 δη4 γο͵οϊοδὶ δηά ἰδυσῇ δὲ τ [3ϑαγίηϑΪ: 
1. Β6Π}ο]ά, [86 ταϊρ ἤδη, 0 ἀϊαὰ ποὶ τη Κα Φομονδὰ [115 γοίιϑα ἃ 
Βυὶ ἰτυβίοα ἴῃ ἰδ ΒΠύΒΘΒΌΘΕ οὗ Ὧ18 ΣΙΟΒ65, 8πα τχϑδάθ ἢ18 ψοϑὶηπ Πἷ5 

βισοησίῃ.᾽ 

ΒΒιυι 85 ἴογ τη6, 1 81ὴ [ἶὰ 8. στθοη οἷϊνα ἴγθὰ ἴῃ ἴμ6 ἤοι86 οὗ δε ονδῃ. 
Ι ἰτυβὶ ἴῃ ἴμ6 Κἰπάη689 οὗ Φομονδῆπ ἔογονοῦ δη4 νοῦ; 
1 ν»}}} σῖνε ἔπη 5 ἴο ἴμθ6 ἴογενον θδθοϑυβα ἴμοιυ μδαϑὶ ἀοπο [ἰἰ. 
ΑΒΔ 1 ν}} ργοοϊαϊμλο ἐμαὶ ᾿Ὺ Ὡϑηδ 18 σοοα ἴῃ ἴλ6 ῥγϑβϑοῆοο οὗ {ΠΥ 588] πἰ8. 

3429 ἘΟΙΙοσὶης οοτίαίη αἷς. Μ55. δηδ {86 ἀοταδηάδ οἱ [δ6 οοπίοχί δηὰ [ῃ6 τηϑῖγο ἴῃ δυρ- 
ΡΙνίης ἰδθ νογὰ «]ελοναλ. 

ει: ΤΠ βογοδίϊο 6. 8 οοσηροὶθ τὐὶτῇ ἐπ18 ν8. ΑἝὔἸδίον οαὐϊῖοσ οἵ ϑογὶθο 888 δα ἀδὰ ἢ τοΐγαϊη 
ἷ ἐδο ἰουτ-δδὺ τωϑδϑδυτζὸ : 

«ῳελοοναΐ τοἀεενπ εἰν ἰδλὸ 1{{6 ο7 λἷδ ξαγοαπίε, 
Απὰ ποπα ο7 ἰλοπὶ ιτολο ἰγωδὲ ἐπι ἐπι δὐλαὶ! δὲ Ῥιιπίβλοά. 

8187 Α ᾿αΐον οὐϊῖοῦ βδβϑοτί ροὰ 8 Ρ8. ἰο εν βδηά αἰεὶ δυϊοα 1ὲ ἴο ἐῃ8 Ῥεποῦ, ιὐλεη Ὅοορ λα 
Ἑαδονιῖ οαπια απὰ ἰοἰὰά ϑαιὶ απᾶὰ ϑαὶ ἰο λΐπι, "Ῥανὶὰ ἐξ οοπια ἰο ἐδδ ἄοιιδα ὁ7 Αλίπιοίεοῆ.' ἴ7π- 
ἀουδύοαϊν ἰμΐ5 οαϊος ψα8 ταῦ ἴῃ ἰηϊογρτγοιίης 86 οὶ 88 αἰτθοῖθα οἰκί δν αααιηβῇ 8. ροτνοτίυ] 
Ὀαὺ ἀπρτιποϊρὶοα οἰβοῖδὶ. Μά. 5 Ὀγθϑίμϑβ, ἀνληικννούος [06 δρίγὶῦ οὗ 6 ροβί.βχ"ο σϑίμοῦ [δὴ 8 ὕγο- 
ΟΧῚ]ἶο ῥϑαϊτηϊδι. ΝΘ Βϑιοῖδ ἢ Β νἱνὰ ρογίγαιῖβ οἵ ἴ86 συ ]ογθ υἱυ μη δά πϊβουῦ 86 διάδδῃ οοτητηυ- 
ἰὸν ἀυτίης (86 τη 4616 ραγῦ οὗ [89 ογδίδῃ ρογοα βδυρρεδῦ οἱοδϑθ δῃδί οκίθβ. Ὁὴδ Ρ8. σῦδν θνθῇ Θοζῶθ 
ἔτοτῃ ἴμ6 ἰδύϊος ραγί οὗ {89 Οἷς. ρογοά, ψΒβδῃ δίψῃ ὑτίοδίθ κ6 Μοποίδυβ δὰ ὕδβϑου σι οὮ]ν ἀοθογνϑὰ 
[89 Ὀϊζῖος ἀοηυῃοίϑιίζομ δε οαϊθα ἴῃ ὑμ18 ἢ6. 

Β521 ΤΏΘ δαγθηβ 185 ουἹάθην ἰγοηΐϊοαὶ. Α βοτῖρο 888 δα ἀοὰ {86 ἀϊδοοππεοίθα ἢ ἀξοις Τα 
κιπάπεβ ο7 Οοά, ῬΕΓΕΒΡΣ ἴο οΔ} αὐὐδηϊίου ἴο ἰδ ἰδοῖ ὑμαὺ [86 αττοχδῃϊ δι ποτ᾽ 5 βιίγθοησίδ δὰ ὑγοϑ- 
Ραυτον ὍΘΓΘ ΒΓ ὭΙ ΒΙΡ ΟΥ̓ ἃ γ᾽ αἀἰνίῃο ἔδνοσ. 

ἰδ2 αὐάοα ἀοΐπο ἀεοοῖί. Βυΐϊ ἰμῖ8 ἰδβουρπῦ ἰ8 Ἰαίοσ ἰπἰγοἀυοοα ἴῃ νϑ. 6 δῃὰ οἱ 
1815 ροϊηΐ ἐδ γῦδα [86 τηοίσίοϑὶ Πϑττηοην οἱ (86 νΒ. 

} 528 ἘΟ]] ον τας 8 δἰ μ ον αἰογοηῦ νοῦγοὶ ρυποίυδίίοη. 
κ 524 ]. 6., α]] ἴδάβ οὗ βἰδηάοζουβ βηα πϊδ δα ϊηρ δἰδίθσωθηΐδ. 
1526 Ἐοϊοσίης [86 ὅντ. δηὰ οογίδιῃ αἷς. Μ55, Ηθῦ., απὰ ἐλδὺν 78αγ 
τὸ 621] ἘοΙ]ονίηρς ὑπο ὅντ. δθὰ Τατα. ἰῃ τοϑίοτίης [86 οοστυρὶ Ἡοῦ. ἱοχὶ, ὦ ΠῚ τοδί, ιοἱεξοάπα88. 
ι 528 Ἡρβίογίηρ υελοναΐ 88 δὶ οἱἢ ἰΔροδ (ηὉ [89 08. 
οδ29) Ἡουϊδίος (δ Ηδοῦ., ΥΠΙοΝ Τρ ἢ αὐὴὶ! ιυαὶϊξ οπ. 
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ΤΗΕ ΒΑΤῈ ΟΕ ΤῊΕΒΝ ΒΙΟΑΗΤΕΟΙΒ 

8188. ῬτΟΒΡΟΥΙΥ οὗ ἴ6 Εἰσμίοθουβ δηά πὸ ὈἹπλαίο Εαὶθ οὗ ἴδ 6 ὙΣοΚοά, ΡΒ. 1 

ΡΒ. 1 ἸΗ͂ΔΡΡΥ ἰ5 ὑμ6 πηδῃρ 
ὟΝο ἴο!]ονν5 ποὶ ἴῃς σου 86] οὗ {ῃ6 νὶοῖκοα, 
ΝΟΥ βίδῃηαβ ἴπὰ {Π6 ΔΥ οἵ 5 ΠΏ ΘΓΒ, 
ΝΟΣ 5115 ἴῃ ἐδ 8οδὶ οἱ Βοογῃριβ: 
ΞΒιυῖὶ ἴῃ {μ6 ἰοδοβίηρε οὗ δε μονδὴ 15 ἷ8 ἀοἰ σἢϊ, 
Αμα 18 ἰθδοβιηρ δα βιιθ8 ἀδν ἀπά πῃ. 
ς ἰ58 ΠπΠκ6 ἃ ἰγϑὰ ρἰδηϊθα Ὀν ἰῃ6 νναῖδ- ΟΌγΒ68, 
ὙΝΒΙΟΔ γ1645 115 ἔγυϊῦ ᾿π ἀϊι6 5630}, 
Ὕοβ6 ᾿οδῖ πϑνοὸσ τ 6 Γ8, 
Απά 4}1 ἐμδὲ με ἀοθϑ ρσγοβρεῖϑβ." 

ἌΝοὐ 8οὺ ἰῃς ψίοκοα ! 
ΤΠΟΥ δα {ἰκὸ {π6 ΟΠ ΔΗ ἀγίνθη ὃν πα τνὶπά; 
Τμογοΐίογα ὑπ6 τ] Κοα 8}}8}} ποὶ γἶβα δἱ πὸ γυαρτησηὶ," 
ΝΟΣ 58: ΏΘΓΒ δηΐου {Π6 8556} 0 }0 οὗ [Π6 εἰσῃζοουβ. 
Εοὸγ Φοῆονδῃ Καονγαῖ ἰῃ6 8 ν οὗ πὸ γἰσῃΐθοιϑ, 
Βυϊῖ ἰδ6 νὰν οὗ {μ6 νυ] κοα 5141} ρδγ 8}. 

8189. Τῇ ϑϑουγειίῦ οὗ Ηἰπὶ ἯὟΟ Τειιβίβ ἰῃ Το βονδα, Ρβ. 91 

ΡΒ. 91 ΤΟΙ" τὸ ἀν] 168 ἴῃ ἴπ6 βοογοῖ ρἶδος οὗ ἰμ6 Μοβὶ Ηϊζῃ, 
Ὗο δϑιἀδϑὲ ὑπάσϑγ ἴμ6 βῆδαάον οὗ ἴμ6 ΑἸ πὶ σ ΐν, 

8188 ΤΏο βτβὶ 08. ὉΘΑΓΒ ΠΟ Βυρογεογιρεϊοη δηᾶ ἰὴ σδογίβίη οοάϊοοθ ἐξ 18 ἢοῦ ονϑῇ Ὠλση ογοα. 
10 νδβ ον ἀϑηῦν αἴνϑῃ 18 Ὀγϑϑϑηῦ οἶδοθ Ὁν ὑπμθ ἰδίθϑυ ϑαϊΐος ὑμαῦ ἱΐ τὼ ἐν ΒΕΓΥΘ 88 8 Δρρῃτοργίδὺθ 
ἰηϊτοαυοίίοι ἴο ἐδθ ϑηίσο Ῥββϑιίοσ. Οἱ, {π6 ἰηἰτοαποίίοι ἰο ῬΓ. 11.84. ἴτ τοβοοῖβ ὑπ ροϊῃΐξ οἱ νἱον 
οἵ [86 ἀονοίθα δΒδιυάσδες οὗ 86 ἴδνν βῃὰ [89 ὑσορῃοῖβ. Γβ. 3 15 Ὀδαϑοὰ οὐ Ζοδϑῇ. 18, δηὰ 3 ἀγα ἐδ 
ἤρυγοβ ἔτοτα ον. 178:8 Δη Εοῖκ. 4712, ΤὨΘ διυΐθοῦ δ18δὸ τσὶ ύθϑ ἰὼ 86 βρίγὶὺ βῃὰ ΠΙΌΘΓ ΒΓ τωου]ὰ οἵ 
ἐδ αῖθ τυυϊϑάοτα βδοιοοὶ. Τὰ Ὀδοϊκατουηα 18 8 μογιοά οἵ ρθβδοθ. ΤῺΘ ἔοϑβ οὗ (9 ρἷουβ δγθ τοὺ οιυῦ- 
δἰο 186 δοτησηυηΐν, 85 ἢ ὅδο Ῥογβῖδῃ ρογοα, θυ ὑῃ6 ν]οϊκοα, {86 βοοϑδγθ, (οδο ὅθ το δα πὸ 
Ἰονο ἴον 86 δῷ οὐ σοϑρϑοῦ ἔογ ἴθ ὑθδορίημβ οὗ [86 Ὀγοροίβ δηὰ δπκεῦ: ΑΙΙ (686 ᾿παϊσαίξουβ ροϊοΐ 
ἴο [86 Ἰαϊον ραγὺ οὗ (86 Αἷκ. ρογὶοά, ποὶ ἰοὴρ δἴΐζεγ [86 ἀδνβ οὗ [ῃ6 (ΙἸὨτοῃίοϊογ, Βαϊ Ὀοΐογα {86 Ὀδαίη- 
πίηρ οὗ [ὴὩ6 Μαροοδῦθβῃ βίγυκαῖθ. ὙΠ ἰπῆμθῃοθ οὗ [86 οἾ0860 οοηῖδοῦ νη ὑ86 ἀϑθαβίως ΟΚ. οἰν  ]Σ  οη 
Ῥεϑὲ Ὄχρί δἰ 8 [6 Ῥγθθθῶοθ οἱ (86 βοοῆεγβ. Β. Βὶγ. 6517, 1429, τι γρβεβοῦ θοΐδ {86 δουρδὶ οἱ 1818 ῬΒ. 
Δα 8 Βιγηθαγ Ὀδοκρτουπα. ΤῈ οοποδρίίοη οὗ {86 παὶ ἰυαρπηηθηῦ ἴῃ 4 ἰθ8 ποῦ 88 ἰαΐβ 88 ἤδη. 123, 
Ὀυῖ ἰ6 Ῥδγδὶ οὶ ἴο δαὶ οἱ [8. 2614-19. γγ8]Ο } βοϑιῃβ ἴο δηϊθαάδῖο ἴῃ ρογϑϑου τ οηβ οὗ ΑὨὐοσδιβ Ερὶ ρἢ- 
ΔΏΘΒ δαὶ Ὀοχα ἰῃ 168 Β.σ. [{8 ἀδίο, ἰΒογείογο, 1168 ργοΌδν Ὀθοΐνϑεοπ 250 δηᾶ 200 8.6. 

Βαγτίηρς 86 1ΠΠυδίταιίοι ἴῃ 5, [86 ῬΔΓΔΙ 6] 1ϑτλ 18 ΣΘΙΩΔΓΚΘΌΪΥ οἷο86, δα δχύθηβ Ῥανοπα {ἢ9 
ΒΥ ΠΟΏΨΤΩΟΌΒ ΔΘ] οἰ ἰϑτὰ οὗ βυσοθθαϊης ν89. ἴο 86 ἔνψο σεχζυΐδῦ βίγορμϑβδ, ψ᾽ ἱοἢ δίβηά ἴῃ ρογίθο ν᾽ 
Ὀαϊδησοθὰ δας ποὶΐο τοϊαὐίου ἴο δα οὐμβοσ. Κϑ. ὃ ἰηϊογγυρίβ (ἶ8, Δα τδν Ὀ6 ϑοσομάδτν; Ὀυὺ {0 
δος μοιίο ἤχζυτο ἰῃ 4 βϑοῃὴϑ ἴο ἀθρϑθῃᾶ ὕροὰ ὑμδῦ ἰὰ δ. ΤΒΘ ἰτωρτθαδῖνο ἑουσ-ροδῦ στρθδδυγο Ὁζο- 
ἀοταϊηδϑίθθ Ὀὰὺῦ 186 τηθῦγϑ ἰβ ἱσσαρυ αγ. 

ΡῬ1ΠΣ:Τ,υ., Οὐ ἐλ διρτοπιε παρρίπεδε ὁ]. 
412 ΟτΥ, (οἸ]ονήπς ἃ ροββί]6 τανϊβίου, ἤθατ. : 
11 1,10., πιωιγηναγδ. ὙΠΘ τοίρογθποθ 8 ἴο 89 ἴον τηυττουτίης οὗ Οτίθηΐδὶ δἰυάοηΐθ, ΨΟ, ἴκο 

1ὴ6 Μοκπίθσῃηβ ἰο-ἀδν, τϑοϊΐθ {π6ὶγ βδογοὰ δὰνν δαἰουὰ Ὁ δῷ ΠΥ ΤΔΥ ΓΟΙΩΘΙΩΌΘΙ διη ἃ ἱτηργ6885 108 680 ἢ- 
ἐπρδ ὕὑροῦ ὑμοὶγ πιϊηα8. ΜΕ 

᾿ς 5912 ΤῊΪΒ νβ. ἰβ ἃ δοϊωροϑιίβ: [86 βἰτηῖ]α ἴῃ ἐμ6 Κ'γϑῦ Ἰΐμθ 18. ἴβκϑῃ ἴγομι 716γ. 175 γῇ θτο 1 ἴ8 δρ- 
Ρἰϊοὰ ἴο [86 πιδὰ ψ8ο ἐγυδὶθ ἰπ Φοθονδμ. ΤΉ ἔρσυτα οἵ {πΠ6 ᾿ἰνίηρ ἴγθθϑ οὐ [06 ὉΔΏΚΒ οὗ (86 τῖνοῦ 
οὗ ᾿Σἴ6, ψ ῃῖο Ὅθαγ ἔγαϊ ἢ Θδο τοί απ πιἤοβο ἰθδῖ πθνὸῦ ἩΐΏογβ, ἰ8 ἔσγοσα Εξαῖς. 47:2, ὙῊΘ ᾿αϑὺ 
Ἰΐπϑ, πκ 10, 'σδβ ργωρδοὶν βυκαοϑίθα Ὦν 708}. 15. ϑδίησε ὑμὶ8 νβϑ. ἀδραγίβ σ] οἷν ἴγοτι [86 τϑρυ]δῦ 
τλοῦγθ οὗ [86 τοϑὺ οἵ ἴδε ρ8. δηὰ 15 Ῥαϊδηοοα γι γίῃτη οὗ δίδηζβ, Βτίρα5 ΓΟΩΆΓΑΒ ἰῦ 88 8 ἰδίδυ δαϊίοσίδὶ 
δααϊιίοη (Ρε8., 1, 6). : 

14 Νοξ δὸ ἰδ τοροϑίθα ἴῃ ἰ86 αἷ., Βυΐ [86 Ῥδγα δ᾽ ϑτὰα ἢ 1 ἀο68 ποῦ βυρροτί ΣΧ. ᾿ 
χδὴ ἣν 14 Τὰ (ηϊ8 αἴθ ρβ. ἴπ6 γοίογθηοθ 18 ῬγοΘὈΪῪ ὕο 088 τοϑυττθοϊΐοη δηὰ 8παὶ υἀβτηθηῦ 88 ἴῃ 18. 

γΥ]64 ΤΈῊΘ σηρίγο 8 ἀοϊροξίνο; (ἢ υϑυδὶ νου δηίεν Ὦ85 ῬΓΟΡΔΟΪΥ ἀτορροα οι. 
8189 ΤῊΘ βοϑηθ, δβίαίεϊν ηἰποὺν-ἔγδὺ 08. 15. οὴθ οὗ ἐμὸ ψγοδύοδὶ ῬΟΘ 8 οὗ ἐδθ Ῥϑβαϊΐογ, [1ὲ8 

ῬΙΟΙΩΐΪμθηοΘ ἴῃ (δ βίοτν οἵ οϑϑυβ᾽ ἰοσωρίδιίζοη ἱπαϊοδίθβ ὑμαῦ Β6 νγ8ὰ8 ἔβιω αν τὶν 10 δοὰ μα 1.8 

ψγ01: ΤῊ δὐάτγοεβ ἴῃ ἐπιῖβ ᾿ἴη6 15 οἴϑατίν ἰη ἐμ βοοοπᾶ ρϑγβοῃ, 88 ἀθεηδηδοα ὃν νβ. 3. ἃ δογὶ Ὁθ, 
ονοτϊοοϊείης ὑμῖ8 ἔδοῖ, Β88 ὁμβδηκθα ἴ..6 νϑγὸβ ἰῃ ἴ ἱπίο ὅδ (ἰτὰ ρϑγϑοὴ ᾿ῃηβίθδα οὗ ἰδθ βοοομπά. 
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Ξ,Πο βαγοϑὶξ ἴο Φεδονδῇ, “Του αγὶ τὴν τοΐυζο, 
Αμά ΠΥ ἔογίγεββ, ν ἀοά ἴῃ στ βοτὰ [ἰγιυὶ,᾽ 
δ γα Βα Μ11] ἀοϊνον ἴμθα ἔγομῃ ἰἢ6 Βη8Γ6, 
ὝΝΒδη δηἰσαρρϑαν ἔγοσῃ ἴπδ ἀσδβίγυςςζινα ρ11." 
«0 ἢ18 ΡΙπὶοἢ8 μα ΜῈ] σον ῦ ἔπι66, 
Απά ὑπο γ ἢ18 ψὶη25 δ6 ψ}}} 8146 {ῃθ6. 

Η!5 [αι τ} 655 18 ἃ Βῃϊοϊ δηἋ ἀεΐδθποο, 
ὅΤΏΠου 5841} ποὶ 6 δἰγαϊ ἃ οὗ {86 ἴθσσοῦ ΒΥ ηἱρῃῖ, 
Νοὸοτ οἵ {86 δῖτον ἱμαὶ Βιοῖῃ ΌὉγ ἀδγ, 
(Οἵ [86 ραβϑι!οποο ἰμδὶ τ Κοῖἢ ἴῃ ἀδγίκη 658, 
Οἱ με ἀδϑισγυςϊίου (μπὲ τναϑιθι δὶ ποοῃ-δν. 
ἹΤΒΟΙΖὮ ἃ ἰπουβδηα 4}} δἱ ἰῃγν 8166, 
Ὗϑεδ, ἴδῃ ἱποιυβδπηά δἱ ἴῃν τ ῃΐ μδηά, 
1 83}.4}} ποῖ σους πἰφὰ ἰδ 66. 

ὅΤ ποι ποοάοϑὶ θυ ἴο ἰοοῖκ νυ ὶϊῃ ἰΠΐπα οΥ68, 
Αμπά Ῥοδο]ά ἰδ τοναγά οὗ {πῸ ν]ὶοκοα.5 
ϑϑ1ποα ἴδοι βαυοϑὶ," “Φε ονδα ἰ8 ἔῃγ σγοΐυζα,᾽ 
Αμά μου Βαϑὶ 846 ἔπ6 Μοϑβὶ Η:ρῃ τἰμῖπα δροάβ, 
10ΓΉ 6 γὸ 5}4}} πο ονὶϊ θοΐίδ!! ἔῃθο, 
Νὸο σιν 58.4}} σόα π]ρἢ ἴων ἰοδηῖ; 

ἩἹΕῸΡ δα ν}}}} σῖνα {Ππ66 ἴῃ οἤδγρα οὗ Π15 δημοῖβ, 
Το Κοορ {Π66 ἴῃ 8}} ὑῃγ 858; 

ἸΤΠΡΟΣ ἐμεὶγ ρ8]τ8 ὑπὸ ν ψν1}}} θοῦ ἴῃ θ6 ὑρ, 
1,.οϑὶ ἴθοι ἀ45}} ἔῃγ ἔοοϊ δραϊηϑβϑὶ 8 βϑἴοῃθ. 

1 ΤΏου τ} ἰγοδά ὑροὶ {πα ᾿Ἰοη9 δηα Δα ον, 
Του μι ἰγαῖῖρ]α ὑπ γουης ᾿ἴοη δηἀ ἄγαροη. 

᾿ΠΠ55Ι)ΠΙΟἢ 85 ἢ6 ἰονοὶῃ τὴ 1 ν}}} ἀοἰ ἑνοῦ ἢϊπλ, 4 
Ι ν}}} ἐχδὶὶ Ἀπ, ἔογ 6 Κηονγοῖῃ ΤῺΥ Ὠ8Π|6, 

Βογοΐο ορυϊπλίθτη 88 8 Ἐπεὶ Βουγοβ οὗ οογχηΐογὶ ἰο πἰπὶ θύθῇ ἐπόσκα ἰδ οουἱὰ ποῖ Ὀ6 τηδβὰθ 8 οἷοαϊκ 
ἴο σονδῦ δεηβδίίουδὶι δῃα ὑπ) υ501 8} ]6 πιο μοαβ. [ἢ 186 ουὐττοηῦ Πρ] Βἢ ὑγϑηδιιίο, Ὀαδοα ου ἴδ9 
Ηδ., ἴῇογο 18. 8 οοηζιβίοῃ ἰῇ ἴμ6 ορθηϊηᾷ νδ8. Ὀϑύψοθη ἴὴ9 βοοοηὰ δῃὰ ἰπϊγὰ ροβοῦϑ. [{ ἰδ 6χ- 
οοθαϊηαν ργοῦδθῖθ, ονονογ, ὑμβαῦ 1.6 οτισὶ 8} νν88 ἴῃ 186 ἴογπι οὗ 8 αἰγοοὶ δα άγοαβ.0 Τδα αἀϊάδοιίο 
Ῥυγροϑο οἵ ἴα 08. 8 οἰοασὶν ονϊἀθης. [1 τδν δνθ Ὀθθῃ ὉΠΕΙΒΒΔΗΥ τὰ Βὲμμαναλνος ΒΟΙΩΘ νΘΏΘΓΔΌΪΘ 
Βδζὸ ἴο διἷβ ἀἰδϑοὶϊρίο, ἤθη [6 νουῦμ᾿ Β Ὀγαϊσαίηδγν γλογδὶ δηὰ σοϊρίουδ ἀΓΘΙΒΙΒΟα Ὀδδϑῶ οοτηρίοἰοὰ 
Βηα ἢ6 Ἧ88 λιιδῦ δρουΐ ἴο δηΐου ὕροῖ ἢἰ5 τοι οσβῃϊρ ἰπ 1ἢ6 δρηξτακδίιοα οὗ τἰῆοθο ΒΟ Ὑογβδὶρ 
αἱ Τεῆονδδ᾽ 5 ὑδσηῦϊθ. [ἰ 18 Ὁ οὔ ἴδ6 ᾿ἰοἸοης οχρογίθηοο οὗ (ἢ . 10 τθ08}}58 86 σβαγχθ οὗ δῇ 
δποίοπῦ πγϑγτῖοι-ἰκίηρς 88 ἢ6 σοηΐογγθα Κηϊρμίδβοοα ὕροῦ ἃ γουϊμπέμ! ἑοἰϊονοσ. [Ὁ νγ88 Ὑ,6}} οδ᾽ου δια 
ἴο ἰηδβροίγο οοηβαάρησο δῃὰ οουζδχο ἰὼ ἰδ Ῥγόϑοῆοθ οὗ δου 6885 ρϑτ]θ. [Ὁ ΤΟΓΔΘΙῺ 8.8 Οὴ6 οὗ [ὴ6 
ὈΓΙοο 688. Ὠογίταρεθ ἔγοῦλ [βγϑοὶ᾿ Β Ὠδγοΐο ραϑῦ. Τὴ βούθῃῇδ δύ ΟσΡ ΒΘ ΓΘ δηα [86 ργοπιλίηθηΐ τ᾿ ϊϑάοσα 
Ὡοίδ ἐπάϊοδία τῃαὐ Ὁ 15 08. Ῥγοῦ δ ὈΪν σοτηθϑ ἴσοσῃ ἴμ6 Εἷς. ρογοα. 

Χ91: ΕοἸ]ονίπα ὑδ6 1,60. δὰ ὅγυτ. Ηοῦ., 1 υοἱΐ! δαγ. 
7915} 1 ἰ8 ῬγοΌΔΟΙν Ὀσβῦ, ψ Βτίρσρβ, ἴο τοδὰ [818 85 8 ραβϑβῖίνο Ὀδσγίϊοὶ υἷθ τϑίμοσ (μ8ῃ 85 ἃ 

ὩΟΌΩ (σοτητηοῦϊν ᾿ἰγαηδϑίαἰδαὰ Ψοιυΐεγ). ΤΏΙ γοδαϊΐης ἰ8 δΕΓΟΒΑΙν δὰ ὍΟΙ Ὀν [δ τωϑίγο. 
0152 ΒΓ ΧὨ ν σοτγοοίηρς (6 Ηοῦ., νηοῦ τοδὶ ρεδβέϊ ; δαυΐ οἵ, δ, οτο ἀδἰνοσϑῶοο ἔγοῦλ 

Ῥδϑι!θηοα ἰ8 ἀοϑογι θὰ. Το ἤσυτγο ἰπβτουσδουΐ 8. 4 ἰ8 ὑμδῦ οἵ ἃ Βυπίοα Ὀἱτά. : 
4012 ΤῊ Ϊα νβ. ἰδ8 Ἰοοθοὶν οοηῃθοῦθα Ἡἱ 186 σορϊοχὺ βδῃα δβέγιϊκοθ ἔμ οὔθ Ὡομδίίνο, ἀἰβϑδοηβηὶ 

Βοΐο ἴῃ τ8ΐ8 Ρθοτ τα 08. ἴ τδν ὃ6 8 ἰαΐον δα αϊείοῃ. ᾿ , 
5019 Τὸ Ηδβρ. πογὰ ἑλοὼ ρτγονδοὶν ΤΈΡΓΕΡΟΒ δ 8. ΒΟΓΡΑὶ οοττυρίίζου ἴοῦ ἐδθ δἰγαῦθδῦ ποτὰ 

λοι ὍΝ ἱῃ ΨΒΙΟὮ οδ56 (ἢ ᾿ἴπη6 15 'Ὼ ρογίοοϊ οορίηῃρ υὐἱὴ δ [86 ῬδΥΆ οἴ βσω δὰ υἱτ 3, 
99112 (ἷς., α45, 16 τοδαϊηρ ἰ5 οὐδ ποὰ Ὁν 8 ὀβδῃβο οὗ Ὀυΐ οηὨ6 ἰοἰΐοτ ἰὰ (86 Ηοῇ»., δηὰ δὶδ 

ΤΩΆΨ τοργοϑοηῖ ἴπ6 οὔσίηδὶ δἰ που ἐμ Ῥϑγα 6] 5τὰ τυ [86 ο!] ον ίης [1:6 15 τοοσο ρογίθοῦ ἰῃ [89 
βιδῃδγαὰ Ηθῦ. ἰοχί. 

ἀ01.. ΤῊΪδ ρδδαιδαρὶ τοργοϑθηΐβθ (86 ποτὰ οἱ Φομῃονβῃ. 
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ΤΗΕ ΒΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΝ ΕΒΙΟΗΤΕΟΙΙΒ 

1ΠΕἘς ν1}} 681} ἃροῖ πιὸ δηὰ 1 ν1}} δῆβνσεῦ Ὠῖπι, 
Τη ἰἰτη6 οὗ ἰγου]ε 1 ψ1}} 6 τ ἢ ἢϊπι, 
Ι ν1}} ἀοἰ νοῦ ἴηι 88η6 Ὀτγίης ὨΪΠπ ΠΟΠΟΓ, 

Ἰο ἢ} Ἰεησίῃ οὗ ἀδν8 ψ}}} 1 5α 18ἐν Ὠμ. 
Αμά 5Π0νΚ Ὠῖπγ ΠΥ 88 ναἰοῃ. 

8100. Ῥτοβροσὶν οὗ Ηἰπὶ ἯὟΈΟ Εϑασβ 1 πονδῆ, ΡΒ. 112 

Ῥβ. 112 ἸΗΔΡΡΥ ἰ5 ῃ6 ᾿ηδϑῃ Ψ8ο ἔδδιϑ φθβονδῇ, 
Ὕο ἀοἰ χη ὐϑ στοδιν ἴῃ ἷβ ΘΟΙΩΤΩΔΠ68. 

Ξ38ῆ!5 οἴὔἶβρσγίηρ 5}.8}} "6 σταϊσΐν ἴῃ ὑπὸ ἰδηά, 
ΤὨΟ ροπογδίϊου οὗ ἔπ ἀρτὶσῃὶ 518}} θῈ ὈΪ]6ββοά. 
ΔΝ ΘΔ] ἢ 5η46 το 68 86 ἴῃ ἢ18 Βουβ6, 
Αμπά ἢΪ8 σ ϊθοιβη 6585 ΘΠ Γ6Β ἔογΟνΟσ. 
{χη ϊ Βῃϊ1η68' ἴον ἴμ6 υρτὶρῃῖ, 
Οτϑοίοιιβ δηἀ σοτηρδβϑίοηδῖθ ἰβ {π6 εἰχῃϊδοιβ. 
δἰ 15 τν 6 }}] τὶ τὰ ἴῃ στδοίοιιϑ 8ηα ἰμ6 ὈῬεπονοϊεοηΐ, 
ὟΒΟ πιδὶηἰδὶη5 ἢΪἷ5 8.81.8 τ ἢ δαυϊίν. 

Εον ὑπδὲ πα 5388} ἤδονοῦ δα τηονοά, 
ΤῊς γἰρῃζοοιιβ 58.4}} 6 ἴῃ δνου δϑίϊης τοι γϑῆοο; 
ΤΟΙ Πα ϊηρβ οὗ ον] ἢ6 ἢ88 0 ἴδϑγ, 
ΗΙ5 ταϊπα 15 ὅχοαξ ἴῃ Φεῃονβδῇ. 
8Ηῃ15 πα 18 οὶ δ 564, ἢ6 15 μοὶ δἰσαὶϊα, 
ὕὉπι}} 6 Ὀθ μοὶ ἀβ ὑῃ6 οπὰ οὗ 58 ἔοϑϑβ." 
6 ἀἴβρογβοβ, ἢ6 ψῖνοβ ἴο {86 Ροοσ, 
Ηἰ5 τσ ϊθουβη 685 βἰδη 5 Ηγιη όσον, 
ΗΙ5 Βογῃ ψ1}} δ6 Ἔχ δα 'π ἤοπΠΟσ. 

1016 νι οκοα τδη ψι}} 8566 1ἰ 8η4 θὲ νοχϑά, 
Ης ν1}} σῃδϑ ἢϊ8 θεῖ δῃά τροὶὶ αιναν; 
ΤΠ ἀστοὶ οὗ {πε νυ κοα ψ}1}} ρου 8}. 

8101. Τῇ (οπβοϊδιίίοῃυ οὗ 6 ἱπηοοθηΐ, ΡΒ. 79 - 

ΡΒ. 8 ἸΜοΡν αοά ἰ8 σοοά ἴο [8γϑεϊ, 
Το ἴδοβε γῆο δὰ ρυγα ἴῃ μοϑδγί. 

40119 ῬοΘΒΙΌΪν ἰδ86 οτἰχίηδὶ τοδὰ, 1 ευἱὔὴ βαίίαία ᾿ΐπι, ΔΒ ἰουπὰ ἱπ ΡΒ. 803, ΤῊ Ηθρῦ. πογὰ 
τηϊκῃς ΤΒΙ θε τοἰβίβδ θη (οσ 1ῃὴ6 οὔθ ἑουπά ἱπ [86 βίδηαβδιαὰ ἰοχί, 

100 ΤῊΪΘ δογοδίὶς Ρ8. ἰ8 οἰοδϑὶν σοϊδίθα ἴο {π δογοβίίο 111: [πΠ6 οὔδ ἄθαὶβ τῖτ ἃ (86 ομιαγβαοίθσ 
οὗ Τοῦονδῃ δπὰ 86 οὐδοῦ νἱῖὰ τΠδὲ οὗ ἰδ ἐδ (μ] βοσνδηῖθ. ἘΒοῖδ Ὀγορϑῦϊν οοτὴθ ἔγου ὑ86 Β8 18 
ΔΌΠΟΣ δηὰ ἔγοσῃ 8, οοῃϊοωρογαγν οἱ Βοὴ ϑὅϊ᾽τ8ὰ. Ηαο ἱποτγοίογο ᾿ἰνοὰ ἀυτίηρ 86 ἰδίαν ραγὶ οἵ τὴ 
Οἷς. ρογϊοάὰ. 10 δα8 ὈΘΟῺ 8 ἴθ στ ἢ ΡΪδυΒΙ ὈΠΠΠν ἐμαῦ Βἰτηου 186 1.80, {η6 ρονοτγίυ! 
Βιχὃ εὐτθϑὲ δορὰ ἐπϊοπα οὗ Βθὴ 5ῖγα, ννδβ ἰῇ ἴδ6 τϊπαὰ οὗ 186 υδδ] δὶ τ μθη δ6 ρϑιηιθα (Β6 Ροτίγαϊῖξ 
οὗ ἃ ἀοὐ-ἰφαγίηρ τηδῃ. 

1124 Α βογίῦθ [88 δα ἀϑά, ἀδδίγονίηνς {86 τοχυΐϊδὺ στοθαδυγο οὗ [(ἢθ ΡἘδ., ἐπ ἀαγζηαδ8. 
Ε1127] ΑΡΡΒΙΘΟν, ἐπσουσὴ 8. σοττυρίίου οἱ ὅμ6 ΗδΌ., ἐγωδὲ ἐπ 85 Ὀδοὰ δαἀθὰ. [1 ἱβ ηοῦ 

τοαυϊτοα Όν ὑδθ οομϊοχὺ ΠΟΥ δβϑυιρροσίθα ΌΚν [886 ΣηΘΑΒΌΓΘ. 
1128 1,1., δολοίάδ π΄δ [ο68. 
111219 Οε : 

8.101 ΤῊΪ8 Ρ8. ἀθ6 818 ψ τ (86 Ῥτοδίθσα ὄνος Ὀδέοτθ {89 συϊηὰ οὗ ἴδ 7ϑ 8 ταοθ ἰῃ {80 ἀδν 
ἔο] οσίης ἐμὸ ἀδαιγαοίίου οὗ Τεγιυϑαίθη. [Ἃἢ 086 Θοπο]υπίοηβ ψΒὶοὰ ἰδ Ὀγοδθηῖβ ἰῦ Δ ΤΏΘΩΥ ΔΏΒΙ- 
οαίοβ ἢ 186 Ῥοοῖ οἵ 70Ὁ, δἰ πουκὴ 0 ἀοο8 ποὺ ἀδραγὺ βδοδοϊυύεὶν ἔσοσα 189 βοϊυϊίουδβ οὔογθα ΌΥ 
2.5 που. Τμ6 οοπδοϊουδηοδα οἱ οὐδ᾿ Β ΠΕΒΓΏΘΘΒ 18, ούγονοσ, [89 ὑδδ  γλὶδι᾽ Β οὨϊοῦ οοσβοϊδίου. 
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3}. [δεϊ ποσὰ δ πχγοϑὲ ΖΌ;δ ἔγομη ὉΠ ΘΓ Π16, 
Μν βεἴεορβ δά νυ 6]] ηἰζῇ 8! ρρβά, 
δ 1 νδ8 8]1ο ὦ νι ον δἱ ἴ[μ6 Ὀοδβίογβ, 
πο 1 ΡεἢΠο] ἃ ὑμ6 ργοβροσῖῖν οἱ ἴμ6 νἱοκοα. 
4ἘΕῸν ἔθου Βδνθ ἢο ρδ᾽ῃ85 ἴο ϑῃάυγο,κ 
ϑοιπά δηά υπἰτραϊτοα 5 ὑμὶν βίγοησίῃ; 
ὅἼη {π6 ἴγσουθὶα οὗ θη πον ἢδνα ὨΟ 8086, 
ΝοΙΠΟΓ δγὸ {Π 6} βίο 88 οἴμοῦ τ ῃ. 
Ἤξρηοε ρῥγῖάδ 15 ἴογ ἵμϑῖὼ 85 ἃ ποῖίδοα, 
Α ματτηοηὶ οὗ νἱ]οΐεποο οἰοῖ 68 {μ6 1}. 
ὕΤ͵Βοῖν ᾿πἰαυϊιγὶ σοση68 ἔοσί ἔγοπι ὑπο ὶγ δίῃ 655: 
ῬΙδη5 οὗ {με πλϊμα ονοσῆον. 
818ον 53.ο δῃὰ βρ68Κ οὗ ον], 
ΤΟΥ ΒαυΒΌν ρῥ]οῖ" ΟΡΡΓΘββίοη. 
γ͵]ΉοΥ ἀϊτγοςΐ ὑΠ ον Βρθθοῦῆο αραϊηϑὺ ἤϑᾶνυθῃ, 
ὝΏΙς μοῖρ ἰοηζια ζοοβ δρουΐ ἴῃ ἴῃς δαγί;Ρ 

παπᾶ ὑπο  88ν, “ον ἀοἰἢ αοὐ Κπον ὃ 
Αμὰ Ποῖ Ἑςδῃ ἔμεσα Ὀ6 Κπον]οάσο τι ἰμο6 Μοβὶ Ηρ ἢ 
86 }ο] 4, δυο ἢ 858 {π686 δῖὲ ἴδ τσὶ οκοα, 
Τη οοπεϊπυδὶ 6856 ΠΟΥ ἱποσθδϑα ὑποὶσ ΘΙ. 

ἸΣΌ ΓΟ ἴῃ ναΐη Βανα 1 Κορὶ τν Ποδσῖ ρυτζο, 
Απά ψαϑῃθα ΓῺΥ Ρ8Ϊ]Π|8 ἱῃ ἱπΏΟΟΘΠΟΥ, 
ΤΑῚ Ὀδοη 8πιλ θη 81} ἀδν ΟΠ, 
Αμά εμαυτγοά ομαϑιοπὶπρ οδο ΤΠΟΣΠΙΉΚ. 
ΠΗ 1 5414, “ΤΏυ.84 ν}}} 1 βροακ,᾽ 
1 μεὰ θδοὴ υηΐαὶϊξ μι] ἴο {86 σοπογαιίζοη οὗ ἐν οΒ] άσθη. 

ἸΒυΐ τ ῇθη 1 ροπάογοα ἰπδῖὶ 1 ταῖρι υηἀογϑίδηα {818," 
ΤὮο ποτα ἱσου Ὀ] βοπλα αἸά 1ὑ 566 1λ ἴῃ ΤΪ]η6 ΘΟΥ̓68; 

17Ππ|Ὶ}} 1 ραποισαϊοα ἴῃς βδογοά {πϊηρβ" οὗ αἀοά, 
Απά οβῃι6 ἴο υπάογϑίδηα ὑπ ὶγ ουϊοοχηθ. 
ἸΊΓ ον ἴμποιυ 8εἰϊεβὲ ἐμο" Οἡ ΒΙΌΡΟΣΥ στουηά; 
Του Βυγίοϑὶ ἰμθὴλ ἄονῃ ᾿πίο συΐῃ. 
1}. ἰπ ἃ τποπηθηΐ ἃσὸ ἔθου ἰυτηρά ἴο ἀεδίχυοίίοι 
ΤἬΉΘΥ δ8Γ6 βΌΠΟ, [ΠΟΥ 8ΓΘ ΘΟΠΒΙΙΩΘα ὈΥ ἴουτοῦθ ! 

Ξ0Α.5 ἃ ἄγοδιλ δϊεγ αννδκοηϊης, Ο Τογά ! 

1κοὸ 86 δυΐδον οἵ 700 ἐδ6 ροοῦ Ἰοοϊκοὰ οχρβοϊβδηιν.ν Ὀενοηὰ ἴῃ Ρογίδ]β οἵ ἀδθαίι ἴοσ {89 υἱεἰσωδῖθ 
δοϊυϊίου οἱ ἰδ νοχϑαὰ ὑγοῦίθσωο. ΤὮθ Ρ6. ὑσοῦ Ὁ] οοσηθδ ἔσο ὑπ6 ΟΚ.. ρεγοὰ δῃηὰ ἰδ δὴ ἱτηρογίδης 
Παρ δ τω οὗ [86 Ὀοϊϊοῦ τὰ ἱπαϊντάυδὶ ἱσηπιογίδ! εν (παῖ ἰ8 ἴοΣ [0 τοὶ τη ἀοβηϊοῖν δδοογίϑα ἰπ 

7733 Α βογίδο δ8 ὑγοβχϑὰ απῶ αβ [ον πιϑ. 
κ73. Τὐνϊαϊηρς ἴἰμ89 ΗοΌ. ἰοείοτβ 88 (ῆθ τηρῖτο δηᾶ ᾿μβουσμῦ ἀοτηδηά. 
1741 80 Οἷς. δηὰ ὅυτ. δῃὰ ἴδο τον ϑοὰ Ηδῦ. ἱοχὶ 

1731] 1, 6., ὮΘ κορ8 οὐ δίῃηΐης γοΐ ϑηΐουβ ἰμδὲ Ῥζοδροσὶ 1ν ὙΒΙΘῺ ἰδ ἐγοαυθμοῖν, ἰὼ ΗδΌ. [16 
ἕυτο, Βυτοϊ πο Ὁν εὐρέα ᾿ δ " ἘΠΡΡΒΟΥ ὶ ὑῶ 

«73. 6 Τοίθγθῃοθ 18 οἰϑδιν ἴο (ῃς οτὺν οἱ ἀοδρϑίν ἰὼ "3, ἶ 
τ73Μ 1], 6., [89 Ὀγοδρογιν οἱ [6 ᾿ψνῇὴῖοϊκοά. 
9781} ΟἡὕἹἍ τινείογία8. 
47318 1, 6.. [0Ώ6 τυιοϊκοά. 
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ΤΗΕ ΒΑΤῈ ΟΕ ΤῊΝ ΒΙΟΑΗΤΕΟΙΘ 

Αἱ {Π6 ὐνδικαηίπς πον ρΡηδηΐοπι 18 ἀ65ρ 566 5 
ΞΜ ΟΥΪΨ ΤΩΡ ΤΠ τγ88 οι ἐἰΐογεα, 
ΑΠΑ 1 ἴοἰὰ ἃ 5318} 'ἰπ ἢν πραγ," 

ΞΑΠΑΙ ννὰ5 α1}} οὗ Ὀγαΐῃ, δὰ νιϊμουὶ Κπον]εάμο. 
1,Κὸ ἃ βιυρία Ὀοαβὶ" νν85 1 θείογε {Π 66. 

Τεδῦν Ξε 1 8π| οοηςἰπι8}} ἢ ἴῃ θα; 
ἰδεῖν Του Βοϊάοβὲ ἰδϑὺ τὴν τσὶ Πμδπά, 
ΠΟ ΤΟ: ἭΤΠου ᾿ἰοδάοϑὶ τὴς δοοογάϊηρ ἴο {ῃγ οουπϑοῖ, 

Απα ἰδκοβὺ πιὸ Ὁν ὑπ6 δπά αἴζοσγ ἰπθα.Σ 
ΞΖ ΏΟΙΩ πᾶνο 1 ἴῃ ἤδανϑη ἢ 
Ου οαγίῃ 1 ᾶνὸ πὸ ἀοὶ  σῃϊ Ὀ65146 ἰδ 6ο. 

56. ἦν 68} δῃὰ τὴν μοϑγὶ ρὶῃ6, 
Ο πᾶν Βοοῖκ δῃά τὴν ρογίϊοηῃ ἴογονοσ "Ὁ 

ΠΈΕῸΣ ἴο, ὑπο ν νῆο ἀσδραγὶ ἔγοση ἴπθο ρϑυῖ 5}; 
ΤΏου ἀσδίγογεὶῃ 4}} νἢο Ὀσγθακ ἔδι ἢ τ {Π66.5 

5Βυἱδ την ΠΔΡΡΙΏ688 19 ἴο Ὀ6 ηἰρῇ ἴο αοά; 
Τὴ {π6 Τογὰῦ ἀο 1 ρυῖ τὰν ἰγυδὶ, 
Τμδὶ 1 τὴν τοοουπὶ 81} [ἢ νψοπάογίυϊ τογκ8." 

8102. Οοὐβ Αἰίτιάδ ἰονασγά [ηυδέϊοο Ενθη ἰθ Ηθανθῃ, Ρβ. 82 

(οὐ Ῥᾳ. 82 Ἰαοαξ βἰδπάοι ἴῃ 6 αἱν]ηθ Δ55Θ.ὈΪΥ ; 

ἀδτητδ- Τὴ {πΠ6 τιϊάϑὶ οὗ ἴῃ6 ροάβ ἢς υάροϊῃ: 
πρηδαν 3ῆςον ἰοπρ Ὑ}}} γε }υάρσα υπ]υδὲϊν, 
ἴοθ Απά γεβρθοῖ 86 ρογβοῃβ᾽ οὗ πε ψιοκοα ἢ 

Οὐμς ῳυάσε ἴῃ6 νγοδκ δηα ἔδιμογ 685, 
(0 ἀ6- Π)ο 7υβίϊοα ἴο {με δῇ]οϊοα δπα ἀοδβίϊζαϊα, 
ἀγθον 4Πδβοιο {Π6 ΔΚ δηα πρράνυ, 
Βιοιβαὰ Πεἴϊνον ἴῃθπι ἴσοι ἴμ6 μδπα οὗ ἰπ6 ψιοκρα. 

739 Ἡοῦ., ἰδλοιε ἀεδρίδεδὶ. 
ν 78:1 Γ10., πὶν Τεῖπδ. 
ν 7323 Ἠδ}.. δεοαδία. 
χ 735 ΗδΌ., απὰ αὔίοεν οἷοτν, Ὀυὺ 84 αἰβογθηῖ αἰνίδβίου οὗ ἐπα ΗδΌ. Ἰειοτθ δηὰ 8 οἴδημα οἵ οὔθ 

Ἰοῖῦον κῖνϑα 6 δῦονο Βδγτηοηίοιβ γοδαϊης. 
γ» 795 ΤΉῊΪΒ ᾿ἰηθ 85 ὈδΘ οχρβηαθὰ Ὁν ἴπὴ0 δαἀαϊἴοη οὗ πὶν λοαγὲ δηὰ Οοά. 
κ73:11 Τϊ., αἰΐ ιτῦλοὸ ρὸ α ιυδογτὶπρ ἤγοπι ἰδέα. 
47318 ΑΒ ἴῃ ἢ", ἃ Βοτίο 885 ργοῆχοα απὰ α8 707 πιε, ΜΨΏΪΟὮ 18 ἡοῦ δΒυρροτγίδα Ὦν ἴδε τηρίγο. 
0735 50 Οἷκς., ὅϑνυ., βηὰ οογίβὶπ Ηθὺ. Μϑ3. ἴἿ1}ἢ ἰγδὰ, Ηδθρ. ἃ βοτὶο 85 δα ἀσὰ ἱ 
473185 80 ϑνγυ. [{ ποῖ οτβὶη8) 0 αὖ ᾿ϑαϑὺ ἱηΐογργοῖβ 86 ΗθΌ., ᾿Ψνοἢ τοϑβ τοογίδ. 
8102 ἴπ {Π15 Ὁ5. νγα δηΐογ ἰηΐο ὕ86 Ῥγοῦ 6 π|8 πα αδἰπιόϑρθοτο οὐ ποσμ δηὰ οὗ δη. 10-12. 

ΤΙ (86 Ἰ᾿ἰᾳῃί οὗ {π6 1Ι4688 ροσυ ἰδτ ἴο ἢ ο86 ΞΡΟΘΓΥΡΒΒΙ Ὀοοΐκ8 ἐμ αἰ δου 105 οὗ 8 05. αγὸ Ὄχρ δἰ ηϑα. 
Ἐτοῦλ (6 Βαἰοτηοηῦ ἰη 1 ὑπαὺ ἴπΠ6 χοὰβ βα τι ἰ 
Βυτηδῆ τυΐοτθ. ἘΔΙΠΟΓ, 8Δ5 ἰὴ Ὦδη. 10-12, ὑδον αγὸ (ἢἣθ ρδίγοῃ δηχοὶβ οὗ 86 ΠΒΌΙΟΏΒ. 

1 3-4 584}} ἀἷο {1|κ6 τχϑῃ, ἰὖ ἰ8 οἰοασ (παῦ ἴον τὰ ποὶ 

9116 8, βἰ ταὶ αν ὑγϑαϊοϊίου ἰα ἐουηὰ : Οπ ἐλε ἰσηδ, τσοὶ ἰλόνα δλαϊὶ δὲ ἰλε στοαὶ εἰεγτιαὶ ἡμαρπιετι ἐπ ιυλτολ 
δε υἱἱ! ἀτεοιμδ νεποεαποο αἀπιοτισαὶ ἰλδ απιηα]4. ΑἾ8ο ἴῃ ἘπΟΟῺ 1014 {μοὶνς ἀοδίγυσίϊοη 18 Γογοϊοϊά. 
1Π)6 ἰδβουρῃὶ οἱ Ἰαΐοτ Τυάεαίδιη ἴῃ6 Γοτύ πο δηα οοπαϊὶιϊουϑ οὗ οδοὴ ἠδίϊοη οτο δἰ ρυζοα ἰο ὉΠ 6 
Βοϊίοη οὗ 115 ραΐγτοῃ δῆροὶ. Ὑδοβα ραΐτοη δηχοὶϑ οοττοϑροπήρα ἰο ἴῃ6 Ὠοβύμθη κοὰθ νογϑηϊρροα ὃν 
ἐδο αἰδοτθηΐ τβοοθ. δῇ. 43 βης 1010. 21 ἐθβοῦ ὑμαὺ [686 κοὰβ τ το ἴο Ὀ6 ἀοβίγογθα δηὰ [μδὲ ὐομονδὴ 
ν85 ἴο γυῖα δϑοί αὐοῖν βηα οἰθγηδῖν. Τμμόθὸ ἰά685 δτὸ ρου αν ἴο ἤΠ6 ἰαοίδυ ρϑτί οἱ ἴῃ ΕΚ. οτ 86 
ΘΑΓΙΐοσ ρδτὺ οὗ 6 Μβοοδῦσοδη ρογτίοα. Ἡδστζγο {})18 05. πη .5 18 ἡδύυΓα) Ὠἰβίοτι 4) βού ς. Τῆς ἀδίο, 
204 Β.6., υτχαοὰ Ὁν ΗἱϊΣὶκ, ἤθη Αποϊοουβ {Ππ6 Οτοαῦ 85 δθουΐ ἴἰο ἰηναάθ Ῥαϊοβείῃθ, ἰ8 Ῥοβϑθ θ. 
1ι ργορδδὶν δ οάδίοβ μα ρογβοουςτοὴβ οὗ Αηὐοοῆυδ ΕΡὶ ρ 8:68. 

4821 ῬτΟΡΔΌΪν οτἰ ρί 8}}ν υδλοναλ. 
9822 1, 64., δον ἰανοτγιυδιη ᾽ο. Οἱ. Εχ. 291. 5. 6.8. Ὧ. 1117, Μ4!]. 29. 
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ΘΟ. 5 ΑΤΤΙΤΌΡΕ ΤΟΥΡΑΒ ΙΝΙΌΘΤΙΟΘΕ 

ΤΉ ον Κπον ποῖ, πεῖ ῖ μοῦ ἀο ὑπο ν υπάογϑίδηά, 
ΤΏΟΥ ψΑκ δρουΐ ἴῃ ἀδγκη 688; 
ΤΏ νεγὺ ἰουπάδοῃβ οὗ με δδῦὶ ἃγὸ βδίκοι. 

6] 5ε]4, " Υἴα δῖὲ ζοάβ, 
Απά 8]] οὗ γου 85οη5 οὗ δε Μοβὶ Η!ρῃ; 
ΤΝ νοῦ μ6 1655 γα 584}} ἀϊα {Κα τηθῃ, 
Αμπὰ ἴδ4}} ΠΠ|κ6ὸ οὔθ οἵ ἴδ6 γι ποθϑβ. 

8Ατῖβο, Ο σοά, υάρε ἴῃς οαγία; 
Εὸγ ἴδου 5.81} ἱπῃοῦιῖ 84}} ἴῃ 6 πδίοη5. 

8 ἴ93. Ῥοιϊίοα Τααῖ Το δοναῖ Ὑ11 Ανθησο Ηἰβ Ῥοορῖο, Ρβ. 94 

Ῥβ. 94 ᾽0 Φεδονδῇ, ἴδοι οὐ οὗ νοῆσοβῆοο ! 
ΤὨου αοά οὗ νϑοηροδηοο, 8ῖπὸ ἔογὶ ! 
0 δυάᾳρε οὗ {μ6 φαγὶ ἢ δ .γῖ86, 
Ἐδηάογ ὑῃ6 ρῥγουά 8. Γθοοιηρθῃβθ. 
80 Φοβονδῇ, ον ἰοπς 8584}} ἐῃς ψ]οκοά, 
Ηον ἰοης 514}} ἴῃς σψὶοκοά ὄχυϊὲ ἢ 
“ΤΏΘΥ ρου ἔογί ἢ, ὑΠΘΥ Βρθδῖκ δυγοζβδηίὶγ, 
ΤΟΥ 5ροδῖ Ὀοδϑίξ !ν, 4}} {π6 ψγοσκοῦβ οὗ ἱπι αυϊν. 
δ͵ΏΉΘΥ ογυϑἢ [ΠΥ ρϑορΐὶος, Ο Φεβονδῇ, 
Απὰά {δῖπο ᾿ππογιΐδποθ ὑπο Ὺ βογοῖὶγε 4] 1ςῖ. 

ὅ7}::ς τψάον δηά δἰ θ {πον δἰδυ, 
Απά {πὸ ἔδίμουϊθ85 ὑπο Ὺ ΡΥ Ὁ} 6βϑ γε τηυγάθγ. 
ΤΤΉΘΥ 580, ᾿Φοῃονδῃ γν}}} ποῖ 866, 
Αμὰ {δε ἀοά οὗ Φδοοῦ ν}}} ποὶ σῖνε μεοεα. 
δ Ὀγυϊϑιι διπιοης ὑΠ6 ροορΐε, σοπβιάογ; 
Υα ἔοοϊβ, θη ψ1}} γα σοὺ υπάεγβίδηαιης ἢ 
η:α (Πδὺ ρἰαηίοιῃ ἔπ οαγ, 584}} ἢ6 ποῖ οδγϑ 
Οὖν Βα ψο ἰογιιθὶῃ ἢ ογο, 8588}} ἢ ποὶ 866 ὃ 

1Ὲ7 6. ψῇο αἰ 5ο0 ΡΠ 1 ῖ {π6 παίϊοηβ, 858.8}} ἢθ οὶ γοργόν ὃ 
Ηδς νδο ἰοδομοιῆ τηδηκὶηά, ἀοίῃ Πα ποὲὶ πον 28 

ΤΟ Βονδὰ Κηονοὶῃ πηο6 π᾿ 5 ὑμπουρῃ 5, 
Τῇδὶ ὑπο ν δῖ θυῖϊ νδηϊν. 

ΔΉ ΔΡΡΥ 15 86 τῶδῃ σψμοπὶ δου ἀἰ80 1 0} 1ποϑὶ 
ὝΒοιὰ ἴμου ἰδδο ιοϑὶ ουἱ οὗ ἴῃγ ἰανν, Ο Φοῇονδῃ, 

[1825 Το δοϊδοοάθηῦ Β6ΓΘ 18 ηοῦ οἷἶοασ. ΤΒ6 Ὠοδίδοη ζοάβ βηὰ (86 πδεΐουϑ τοῦ ὑπο ν τορτο- 
δου ΐ 8Γ0 ΒΡΡΌΤΟΙΟΥ ἴῃ [6 Ῥδϑδὶ στη δι᾽ 8 ταϊηά. 

.8193 ΤῊΪΘ. Ρ8. ὑγοῦθδὶν δοτηθϑ ἔγομῃ (δ9 ᾿ἰδύϊεῦ ̓  ἀρὰς οὗ ἴδο Εἷς. ροτοα διὰ ἰβ ἀἰγοοϊθὰ ποὺ 
δραίηδὶ [80 ἔογοϊχη ίοοϑ Ρυὺ δρδίπδὶ (00 οοττυρὺ ἀπά υὑπρτγίποϊριϑα αν δ τυ ]οτθ ΒΟ, ᾿ἰκ6 ὑμ9 
Βκη ῥτίοσιδ δῇ [86 Ὀσρίηΐης οἱ ἐδ Μδοοδῦθϑῃ βίτγιραθ, 8116 ᾿Πποτηδοῖνοβ ὙἱΓ 086 ἴοοα οἱ δοὶς 
Ὡδύίοῃ δὰ αἰὰ ποὺ μοαὶἰδίϑ ἴο ρυ θα ὑμόοθθ ΒΟ ἵνῈγθ δὶ ὑμΈ0]} ὕο ἴ86 ἰδνν. Οἱ. Ξ, [0 οἰοδγὶν οχ- 
ῬΓΘδ9685 ἴῃ9 Ῥογρ σία δηὰ Ὀς}1618 οἱ (89 ογοσυπηοτα οὗ ἴῃ6 Ηαδίάθδηθ δὰ Ῥῃδγίϑοοα το ἰδίοσ 
δονϑα ἐδοὶγ Ἰουϑιῦν ἴο ὥϑονδμ᾽ 5 ἴδνν Ὁν δοίης ἀδϑὶὰ ἴον [08 88 Κα. 

εθ48.6 Βιυρρίνίης ἴμ6 δάνοσθϊαὶ ἰάθα ἰσαρ θὰ Ὁν 186 νοτὺ διηά γοαυϊγοαὰ ἴο οᾶσζγυν οὐὔ 86 τηοδ- 
δυϊο οἵ ἴδε Ἰἰηθ. 

5804210 111.͵, ἐπουϊδάρα. 
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ΤΗΕ ΕΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΟΗΤΕΟΙΘΒ 

1570 Ἰζθορ Ἵδίτη ἰπ πα ἀδν8 οὗ ταϊβίογί ηο, 
ΤΙ] (μ6 ριὺ 88 θδοὴ ἀυρ ἴον ἴῃς ν]οῖκεα. 

ΜΕῸΣ δομόονδὰ ψ1}} ποῖ ἔογβδκε Βὶ5 ὑρθορίε, 
Νοῖῖμον 1} 6 Δρδηάοη 18 μογιίδρο, 

1 0Π}}}} τὶ ϊθουβηδββὶ γεϊυσγηοίῃ ἴο ἡυαστηρηΐ, 
Απά ἔο! ον 10) 41} (π6 ὑργρσῦ ἴῃ ΡΌΓΡοΒο. 

Ἰ6Ώ7ο τίβοϊ ἢ ὉΡ ἴοσ ΠΥ 886 δραϊηϑὲ ἴῃ ν ὶοκοα ὃ 
Ὗο βἰδπάδοι ἢ ΌΥ τὴν 8146 αραϊηβδὶ ον] - ἀοογ5 ὃ 

ΜΠ ᾿ὰ δά ποὶ Ὀθδθη ἰμδὺ δθῆονδῃ μδα βεϑὴ τὴν Βεῖρ, 
Ι δά βοου ἀπγοὶὶ ἰῃ [86 ἰδπά οὗ 5:|Θ σα. 

ἸΒΌΧΏΡη Γ ἰδβουρῃὺ τὰν ἰοοὶ ν᾽ 83 8 ρ᾽ης, 
ΤῊΥ ἰονιηρκίπάηθθα, Ο δοῆονδη, τν88 ὉΡΒο] ἀϊπῷ τη6. 
ἸΏ ΘΗ σΑΓΕ5 ῬΟΓΘ 11} 0}16 4 τ Π]Π πη6, 
ΤῊΥ οομΐοτῖβ ογο ἀοΠ ὑης τὴν 80]. 

20Α τὶ ἴδοι 8}}16ὦ τιῖῖηκ {86 ἴῇγοπς οὗ ᾿Ἡ]ΟΚΟΟ 655, 
ὙΥΒΙΘἢ ἔγαιηθὶἢ τ ἰβομὶοῖ ΌὈΥ βἰδίυϊο ὃ 

ΞΙΤΉΘΥ 116 ἰῃ ναὶ ἴογ ὑπὸ {6 οὗ 186 τ φῃΐδου, 
Αμα οοπάρμπῃ ἴο ἀσδίῃ ἐδα Ἰπποςσοὶ.} 

ΞΒυὶ δομονδῇ 18 πὴ ν ἀεΐοποο, 
Απά τὴν ἀοά [8 με Βοοῖκ οὗ των σοΐυρε. 

ΞΌροη ἴμοπὶ μ6 μδῖἢ γθοοιροηβοαπ ὑποῖνγ Ἰηἰαυΐὶν, 
Αμὰ Ὀγ ἱδμοὶν νι ο κοάποϑϑ δοβονδὰ Μ}}} Ἔχιοστηϊπδία ἐπ 6π). 

8104. Τῇο Ἐδίδ ἰϑμοα Ῥοκίτἷοι οὗ ἰδο Εἱρξμίοουβ, ΡΒ. 125 

Ῥβ. 125 ΤΟΥ στο ἰγυβῖ ἰη Φεπονδὴ δῖα 88 Μοιιηὶ Ζίου, ψ ῃ]ὶοῖ οδηποῖ Ὀ6 
τηονϑα. 

Εογονον ᾿Φογυβαίθι 5115 θη  Ὠγοηρά, τ ἢ ππουπῖδ᾽η5 τουπα δρουΐ ἢογ: 
50 Φεβονδὴ 15 τουπα δρουΐ ἢΐ8 ρθορῖίς, ἴγσοῃῃη πεποείοσι ἢ δπα ογενθυτηοσο. 
ον ἴΠπ βοορίγε οἵ ψ]ΟΚΘάΠ 6558 8588}} ποὶ γοϑὺπ θροη ἴῃς ἰοὺ οὗ ἰδ σἱζῃίθοιυ, 
Το [86 οπα {μδὲ {πΠ6 εἰσ ΐθοιβ Δ ποὺ ΓΟδΟῖ ουὐἱ ὑπο ὶγ ἤ8ΔΠη68 ἴο ᾿ηἰαυν. 

Πο μοοά, Ο δεδονδῇ, ἴο ἰῃς ρσοοά δπά ἴο {με υρτιρΐ ἴῃ Ποδγῖ; 
ὅΒυΐϊ [ῃοβε ψῇο ἔπσῃ 8846 ἴο ἐποὶγ ογοοκοα τνναν8---ἸΔῪ δεμονδὴ ἀγῖνα ἔμ θπὶ 

ΔΌΑΥ.9 

1041 ῬΤΟΡΘΌΪν Βγίααβ ἰδ τσὶ ἰῃ οοοοϊυάϊηρς (δδὺ τὶ ὐϑουδβηθϑθ ἈΘΓΘ 6 ρϑσβοῃὶβοα ὄνϑὴ 88 
νϑ ἰο-ἀδν Ῥϑγβοηίέν 7υ8[166. 

ρ4: Τ,1., αὔίεν ἢ. ΤᾺ Ϊ5 ἰδ ὑπ6 σοσωσλοη ΗδΌ. ἰάϊΐοτη δϑαυϊνδιίδηῦ ἴο [οἰϊον. 
κρ430 Τ1.10., λαῦα “οϊϊοιυδλὴρ υἱὴ ἰλδε. 
Ιρ452: Τ,11., απὰ οογμίεπιπ ἱπηοςετμ δίοοα. 
5945 80 οογίαίη Ἠδρ. ΜΒ8. βοὰ αἰ. Ἰταά. Ηθϑ. ἰοχὶ τοροαΐϑ νοῦ ἰβσουσ αἰτίοσταρῆν 
δα οἱ ν᾽ 

104 ΤῊΘ τϑίθγθῃοθ ἴω ὃ ἴο [86 δοερίγο οἵ νἱοϊκθάποδα, ἡ ἱοἢ τὴν Ἰοδὰ {Π6 τὶ ύθουδ ἴο τϑβο ἢ 
ουὐ ἰδοὶς Ββαηᾶδβ ἴο ἰηἰαυϊίν, 8 ἃ νἱναὰ ἀεοϑογριίοη οὗ ἴη6 ῬοΙ ον οἱ Απὐἰοοδυβ ᾿ρΡῚ ΡΒ ΘΏ68. ΤῆΘ 
δη μοδὶ8 δ]8δὸ ἰῃ 4. δ Ὀθίννοθη [89 τὶ χύϑθουδ βπὰ δ Αἰ μρβολ ἐφὴ 8 ἃ οοδῦ γοβοοϊίοη οὗ σομαϊζομδ ἰὰ 
{06 δον βη δίδίδ οὖ 180 ἽΒΗΙΩς οἵ 6 Μ 16. 

125) Ῥοδαὶθὶν ἐδὸ ἰδ τίμα ἰῃ ἐν αΡΩν ὋΤ ἂν ί ταὶ] υοἱῇὲλ πιοὶ δι 765 ἰο ταεῖ. 
25) Α δοῦίρο 8885 δώ λμες 1815 Ἰαδῦ 6 ὃν δαάϊης δυὶ 8; Ὅδαοθ ρον Τεγαδὶ. 
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8105. ΤΒ6 Ἑοτίυπδίο [,.οἱ οὗ [86 Εἰρπίοουδβ, ΡΒ. 128 

Ῥᾳ. 128 ἸΗΔΡΡΥ ἰ8 δνούσοῃθ Ψο ἴοδΓ58 δοβονδῇ, νι κιίηρς ἰῃ ἢἷ8 αν. 
5ΤἘς ἰο}} οὗ {ῃν Βαπάβ ἴμου οδἰοβϑῖ, ἈΒΡΡῪ τὶ βου δῃα ργοβρογοιιβ. 

ὅ1Π|κ6 ἃ νὶπα ὑμδὶ 15 ἔγυ τ }} 15 τὰν τϊΐθ, ἰπ ὅθ ᾿Ἰπῆοῦ στοοῖὰ οὗ ἐμγ Ποιιδβα; 
ΤῊΥ 808 ΔΓ6 83 βργὶ35 οἵ οἷϊνε, γοιπα δρουῖΐ ἴὰν {80 ]6. 
4Β6Πῃο]ά, ἰῃυ 514}} {6 τηδὴ 6 Ὀ]οββοαὰ ψῆο ἔθδγβ Φοῃονδῃ. 

]Βονδὴ νι} }] Ὁ1689 {πθ6 ἔγομῃ Ζίοῃ 4}1} ἴῃς ἀδνϑ8 οὗ ἰδ ν [1ἴ6. 
δΑπα ἴοι 858}411 ἰοοῖ ὕρο08 ἴῃν ΟΠ] ΓΘ 5 σμ] άγθη, δα ἴἢ6 ᾿γοβρογὶν οὗ 

δογυβδίθιμ." 

8106. ΤὮΘ Βοαυΐν οὗ Βτοίδμοσν ἵόνο, Ρβ. 1383 

Ῥ58. 133 ἸΒ6ῃοΪ ἃ πον σοοα δπά ρῥἰθαβδῃὺ ἰἰ 15 ἔοσ Ὀσοΐοῦβ ἴο ἀπο }] ἰορχοῖδοσ! 
1 15. πΚὰ ἴΠ6 ρῥγθοίουβ οἱἱ ὑροὴ {πῃ μεϑδὰ σῇ ἢ τυῃ8 ἀονῃ ὕρου ἰμο Ὀεδγά, 
Ενϑῃ οὐ Αδγοη 8" θδδγά, συπηΐϊης ἀοννη ὩΡΟῺ [δα οΟἸ αν οὗ [15 ζαστηθηὶ. 
1 1|κὸ ἐῃ6 ἄον οὗ Ηδεγιλοη, ὑπαὶ ἀοϑοθη 8 ΠΡΟῚ ὑπ6 τηουῃηἰδὶηβ οὗ Ζίοι: 
Εον ἱμογοῦ δθῆονδῃ μδῖἢ σοπηηδηαοα ἔμπα Οἰαβϑίηρ, ον 116 ἔογονθυλογο. 

8195 ΤῊΪ8 ρ58. ἰβ οἰ οϑοῖν τγοϊαϊϑα ἰῃ (θιηθ δηά βρὶγὶὶ ἰο 127. οί τοθοϑοῦ 86 ἔνρο οὗ ᾿νυἱϑάοχγωη 
ΞΙδθΕλὲ ΤΙΝ εἶοε. τμε γὸ Ῥτοθβρογὶίν οὗ [89 ΕαἸκ. ρμογίοά. 

Ρ 
4128 Α βοτί 9 65 ὑγδηβίθγγοα ὑὮγοθ τγογὰβ ννΒἱοἢ Ὀ6]0 4 Δηὰ ἰηδοτιθα ἴθ πη δ, Ἐεσίοτοά 

ἴο ἰδοῖν ἰορκίσδὶ δηὰ στρογ αὶ ροβίτοη, ἴμον αἷνο υϑ ὕνγο ν᾽ 6}1- δ᾽ δησοα ᾿ἰη65. 
τ1285. Α Ἰαΐου ϑαϊῦοῦ 88 δαἀϑα Πογθ, 88 δὖ ἴῃ εηὰ οἵ 125, ἜΡΩΣ δε ἰο Ϊεταεὶ. 

8106 ΤΟ υπἱϊῦν νοῦ (6 οτθ ἢ Βα8 ἰῃ ταϊηά, ᾿ τ89 Ῥγεδθηΐ ταχὶ Ὧθ οτγἱρίηδι, ἰδ ποῦ τηϑγοῖὶν 
τθδὺ οὗ 8 ἔδυνν Ὀυϊ οὗ {π6 ον ἈΒΒΟΣΩ Ϊοα ἴοτ ῬυῦΙο ΌΤΒΙΡ. ΤῊΘ βθῆββ οἵ γβοίβὶ δηὰ γὸ- 
ΠΕΙΟῊΣ πηὶ ΤᾺ ΒΌΓΟΒ 5 566. ἀοἰ καῖ ομθ ὄνθῃ 858 ὑπο ἱποδϑηβε οἵ ἴὴθ ἀδβοθησϊηα οἱἱ ΟΥὁὨ 1δ6 τογοβϊησς 
ἄἀονθ ἴτοτῃ Πογηλοῃ. . ῬτΟΡΘΟΪΥ Θουθδ ἔσομαι ὑμ6 Εἰς. ρογὶοα. 

5132: 7, ., οἱ ὧς ̓ς ὉΓοβέ. 
4133 1. ε., ἰὼ Φογυδβαίθγω. 
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ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ 

Ι 

ΒΕΙΕΟΤΕ. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ 

ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝΘ ΤῸ ΒΕΒΒΕΥ ΤΥΒΙ. ῬΡΟΕΤΕΥ 

ΑΒΡΡοϊὶ, 16 απὰ 7ἰεγαίιτγο οἱ ἰδ Αποϊοηπξ Ἠοὗγοειυδ, 1906. 
ΒΊΟΚΟΙΙ, Οαγηιΐπα υεἰοτὶβ Τοβίαπιοηξὶ πιοίγίοθ, 1882. 
ΟΒονηο, Οτρίη οἱ ἐπ Ῥϑβαίίογ, 1891. 
ΟΟΡΡ, Ογιοίϑηι οὗ δι γϑίοπι οἵ Ἠεὗτγειυ Μεῖτο, 1908. 
Οογηῖ!, ΜΠ μὶο τη ἐμὲ Οἰά Τεϑίαπιοπί, 1906. 
Ὀτίνογ, 1 ηπἰτοάμοίίοη ἰο ἐδ 1 ἰογαίωτο οὗ ἱμ6 Οἰά Τοβίαπιεηπὶ, 190]. 
Ἐπογψοϊοροάϊα Βιδίϊοα, Ατίϊοϊο5, Σιαπιοηίαζίοτιβ, Ῥοεοίτψ, ϑαΐπιδ, αι Οαηίϊοῖοδ. 
Ἐον ον, Η βίον οἵ ἐδ 1 ογαίωτο οἢ Αποϊοηΐ Ἰβταοὶ, 1912. 
Ευ]]οτίοη, δέμαϊοϑ ἴῃ ἐδ ϑαϊΐον (Κορτιηἰθα ἔγοιι Βιύδ[ϊοαὶ Ἡονίά, νοὶ]. ΧΧΧΥῚ, 

Νοϑ. 8-6; γο]. ΧΧΧΥΙ͂Ι, Νοςκ. 1-3, 1910, 1911). 
Οδσγάϊηον, Τῆο Βιδίο α8 ΤΙ Δἰογαίωγο, 1906. 
ἀοτγάοῃ, Τἧε Ῥοεί5 οἵ ἱΐμ6 Οἰά Τεδίαπιεπί, 1919. 
ατθ, ῥϑαίπιεη Ῥγοδίοπιο, 1909. 
αυτχηογο, Τά Βεριπηῖπρϑδ οἤ Ῥοείγψ, 190]. 
Ηδβίΐηρ, Πιοίϊοπατῳ ο ἐν6 Βίδίε, Ατὶϊςο!οθ, ζιαπιοηίαϊίοτιδ, Ῥοείτψ, Ῥεαΐπιδ, ἀπὰ 

ϑδοηῦ οἵ δοηρ3. 
Ηερείη, Τ16 Ηϊἰρίογισαὶ Ῥοσοίτῳ οἵἉ ἰδέ Αποὶϊοπί Ποῦτειοο, 1, ΤΠ, 1879. 
Ηετγάογ, Τὴν δριτὶ οἵ Ηεὗτοι Ῥοείτψ, 1, ΠΙ, 1833. 
Ἡουγσμίοη, Ποῦγει 11[6 απά ΤἼοιρῆξ, 1908. 
1, Δηϊοσ, ϑοίσηοο οὗ Ἐπί Κετϑο, 1880. 
Ταηρσάοῃ, Θϑωπιοτίαπ απά Βαῤμίοπίαη ϑαΐπιϑ, 1909. 

ὸ Βαὀδυι:ϊοπῖίαηπ 1ϊγρῖοα, 1918. 
Ιου, σγωπάκξισο 465 πὐνίδηιι, 1875. 

“ἦς 7ρἰϊαάφη ἀον Μεγ ἀον πεγάϊδοΐεη Ῥοορϑβὶο, 1887. 
Ιοσῖὰ, δὲ ϑαοτα Ῥοοϑβὶ Πεῦταοογιπι, 1788. 
ΜοΕδάνοη, ΠΤ ηπἰγοάιοίϊον ἰο ἰδ6 Οἰά Τεϑίαπιοηί, 1909. 
Μεῖογ, δὴ. ἔογηι ἀον μεργάϊϑοδοη Ῥοοϑὶο, 1868. 
Μουϊίοη, Τῆς 1 ίογατν δέμαν οὗ ἐδ ΒΊδίο, 1919. 
Μγβγαδη, Βαὀμίοπίαπ Ηγπιπβ απὰ Ῥγαψετϑθ, 1910. 
Ηοιμοίοίη, Ογπάχαρσο 465 ποδτάϊϑολοη Ἐλνίκηνιδ, 1909. 

ΘΊΈν ΓΒ, ϑέμαϊδη σιν ποῦγάϊδοθοη Μοίσιζ, 190]. 
ϑυάῃ, α. Α.. Ἑατὶν Ητοῦτγειυ Ῥοείγψ, 1919. 
σελ, ἮΝ. Β., Τῆς Οἰά Τεείαπιεηΐ τη {ἢ ϑἱευϊδῖ Οἰατγοῖ, 1892. 
ΤὨϊγις, Τῆς Τα ϊο8 οΓ ἐπ 6 ̓ϑβαΐπιβ, 1904. , 
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ΓσΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ ΑΝῸ ΤΕΧΤΌΔΙ, ΝΟΤΕΒ 

Θομοοῖα 49 

Ὀυίνογ, Οεποϑὶϑ, 190θ. 
αυῖκῖ, Θεοηποϑὶα, 190]. 
ΘΚΊΠΠΟΡ, Οδηποϑίβ, 1919. 

ο.  ΥΟΠΟΙΙΥ 32, 88 

Ὀεῖνογ, δειξογοποπιν, 1898. 

ἸΡ581118 

Βἅϊηρσεοη, δὲς Ῥϑαΐπιση, 1897. 
Βεῖγρϑ, ᾿ϑαΐπιϑ,1, ΠΙ, 1906. 
Οἤονηο, Βοοῖ οἵ ϑαΐπιϑ, 1888. 
ΟΟΡὈΡ, Το Βοοΐ οἵ ̓ ϑαΐπιϑ, 1905. 
Βανίβοη δά Πδνίθ, Ῥϑαΐπιϑ, ἴῃ Οοπέιτυ Βιδιε, 1906. 
Πε  Ζϑοῖ, Βιδιϊοαὶ Οοπιπιοπίαγψ οἡ ἐμ ϑαΐπιϑ, 1-1Π|, 187]. 

Ὠυδ, θὲ6 ἢϑβαΐπιοῃ, 1899. 
Ενν4]4, Οοπιπισπίατψ οὐ ἐδε ϑαΐπιβ, 1881]. 
Ηἰϊζίὶρ, 6 ϑαΐηιστι )εδογϑείσί ἀπά Αιιϑροίορί, 1868. 
Φεοπηΐηρθ δὰ [οτο, Τῆς ϑβαΐπιδ ιοἱδ 1πἰτοάμοίζομδ απὰ τ οαὶ Νοίο8, 

Ι, ΠΠ, 1877. 
Καιυΐζβοι, 6 ἢϑαΐπηιονι ἴ]οδεγϑβείχέ, 1898. 
Κιγκραίγιοκ, Τὴ Βοοῖς οὗ Ῥϑαΐπι8 ιυἱΐᾷ ηϊγοάἀμοίίοπ απὰ Νοῖεβ, 1, ΤΙ, 

1892-1895. 

Κιϊοὶ, Ηοὐταΐσα Βιδίϊοα, Ἱ, ΤΙ, 1908. 
Μδοίαγοη, Τὴ ϑβαΐηιϑ οἵ Παυνὶϊά, 1894. 

ΜΟΕδάγνρη, Τὴ6 Μόη88αρο8 οὗ ἐπε ᾿ϑαϊπιϊδίϑ, 1904. 
Μοηίοβοτοε, Τὴς Βοοΐς οἵ Ῥϑαΐηιδ, 1901. 
Ῥεογονηρ, ΤἼε Βοοῖ οὗ ̓ ϑαΐπιϑ,1, 11,2 190]. 
ΘΙ μαυϑοη, ϑαΐπιδ, ἴῃ Ῥοϊψεΐτοπιο Βιδίο, 1898. 

οι οὗ ΒΟΠΔ5 

Βυάάε, Ανίϊοϊο, Το ϑοηρ οὗ ϑοπρδ, ἰὰ Νοιο Ἡγογϊά, 1894. 

“ }ὲὰα5 Ἠολοϊϊοα, 1898. 
Ἡδιρὶ, )α5 Πολεῖϊοά, 1902. 

“ βΔιδίϊσοδο 1Δοδοδίϊοάον, 1907. 
Ηρογάογ, 1 ἴϑάδρ ἀδνὺ 1ιλοδθ; αἷ ἀϊοδίεπ ἀπά δοϊπδηδίεπ αἰ ἄσπι Μοτγρεπ- 

ἰαπάο, 1778. 
Ηδῖρον, Τὴ ϑοπρ οἵ ϑοηρο, 1909. 
Τλιδηη, Νομαγαδίδοϊε Ρ᾽ οἰκϑροῦδιε, 1902. 
Ποϊάεὶ, δὲ Ατοίοσιπρ 4656 Πολοϊοθ8 ἦτ ἀον 7 ἀϑοίοπ Οσπιοεῖπδ πὰ (ον 

στιοοϊίϑοΐοη, ἸΚίγοϊο, 1898. 
Ἐδηδη, ϑοηρ οἵἩ ϑοηρϑ, 1860. 
Θοἢ αι, Μ|όθθαρο8 οἵἩ ἐμο Ῥοείϑ, 1911. 
διοσίτγιοα, θα5 Πολποϊϊοά, 1898. 
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Ταπιοιίδίϊο 8 
Βυάάαο, δ ὲὲε Κιαρίράον, 1898. 
ΟΠ γ ΠΟΘ, «ὥεγοηπυιαῖ απὰ Ταπιοπίαΐξίοηδ, 1887. 
ἀοτάοη, Τὴε Ῥοοίϑ οὗ ἐμ Οἰά Τεδίαπιοπὲ, ΡΡ. 71-96, 1919. 
ἢν, δὲ Κιαρίοάοτν, 1898. 
ϑίγοδῃρ, ῳεγεηιαΐ απαὰ ],απισπέαίΐιοτιϑ, 1892. 

ῃ 

ΙΜΡΟΒΤΑΝΤ ΕΝΟΙΙΒΗ ΨΕΒΒΙΟΝΘ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ῬΒΑΙΜΒ 

γε 76᾽5 ΒΙΡ]ς, 188. 
(ονογάδ]Ἂ᾽ 5 ΒΙΌΪο, 1685. 
Μαιβον᾿ 5 ΒΙΌΪς (εγβίοη οὗ ῥβαϊΐον ἐμδὶ οὗ (Ὁόνεγάδ!ο), 1687. 
ατοδὶ ΒΙΌ]6 (εγβίοη οὗ Ρβαϊΐογ ἰμδὶ οἵ (ονογάβ)ο), 1689-1δ4], 
Μεγϑίοη οὗ ἰῃε Βοοῖ οὗ (ομηοη Ῥγαγυοῦ (ἰμδὶ οἵ ἰμς ατοδὶ Β10]6), 1640. 
ἄσπονα ΒΊΡΪο, 1660. 
Πόουδν γεγβίοη, 1609. 
Αὐυϊπογιζοα ψογβίοῃ, 161]. 
Ἐονίβοα ψεγβίοη, 1885. 
ΟΒόνηο, δοοῖς οὗ Ῥϑαΐηιβ, 1888. 
Ευγπο55- Ὁ] δυβοη, Το Βοοῖς οἵ Ῥϑαΐπιβ, 1898. 
Απιογίοδη ρον βοα γογϑίοη οὗ ὑπὸ ΒΊΌ]6, 1901. 
Δεν 5} Ρυ οδίίοη ϑοοϊοῖν οὗ Απιογίοα, Τὴδθ Βοοῖς οἵ Ῥϑβαΐπιβ, 1908. 
Ὠγίνογ, Τλο Ῥατγαϊεοὶ εαϊίεν,2 1904. 
Βεῖγρβ, ϑαίπιβ, 1906. 
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Τῆς 

δαααοηςϊ5 ΟἹ Τοοίλπηθηΐ 
1οσιοαίίν «μά Οἠγοποίοστοαίίν 
“γγαησεά από Τγαρμείαίεα 

ΒΥ͂ 
(ἩΛΔΕΙΕΘ ΕΟΘΤΕΕ ΚΕΝΊ, Ρη.Ὁ. 

ὝΟΟΙΒΕΥ ΡΚΟΡΕΒΒΟΚΆ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΨἜΕΓΤΕΒΚΑΤΟΒΔΕ ΙΝ ὙΑΙΕ ΝΙΝΕΚΒΙΤΥ 

Αππηουηοεσχηθηῖΐ 

ἘΝ τσ ἐδέλες ΗΒ ΟἹά Τεβίαμπιεπὶ 15 8 ΠΌΓΑΤΎ σοπίδιηιην 
εἰαἱς ἴος ΟΙᾺ Τοϑ- ἐπε τ ηρ8 οὗ [5γαε᾽8 ᾿ηϑρίσεα (εϑοθοσβ, 

ΠΡ ΈΡ᾽Σ με; ΑΘ νγ80 ]Ἰνεἀ δὲ ρεσιοάβ ἴασ γτεπιουθά ἔσοπι εας οἶδοσ, 
'ς οἰαβαδ ἤοδίϊου οἱ υυγοίς ἔσο τυἱάεῖν ἀιβεσγεηὶ ροϊπὶβ οὗ υἱενν, δά 
ἘΞ ΕΟΒΈΡΑΙΣ. Ἔχργεββοά ἐμεῖὶσ ἐβουρμίβ ἰη {με ἰδηρθαρε δηᾶ Ἰτοτ- 
ΔΙῪ ἴοσπιϑ ρεου αν ἴο ἐμὲ ῥσυιπατεγε ϑοισς Εδβδί. Ὑμεὶσ πιοάογῃ 

τεδάεγβ, βοννευεσ, νὰ 1 {πὲ σεγυ ἀἰβεγεης τυοβίεση τυοσϊᾶ. ΤῸ 

ΓΟΒΏ] 18 τί, νν 8116 ἐπε σοπι θ᾽ παίϊοῃ οὗ δασ]Υ ΒοηρΡ8, ρσίπιλ ἵνα 

ἐγαδιεὶοηβ, οἰ μη] ορίοαὶ ἐδ Ὁ]65, ὑγρ4] βδίοσιθβ, βεπθδὶορίοαὶ 1151 8, 

Ῥτορβείις ὀχβογίδίομβ, ἰαννβϑ, 1. ]ς14] ρτγεοεάοηξβ, απ μιβέογιςαὶ 

πατγαιϊνοβ ἰουπά, ἔοσ ἐχϑιηρῖίςο, ἴῃ βς ἃ ὈοΟΪς 48 Εἰχοάτι8, Βε6Π|8 

Ρεγίεςεγ παίυγαὶ το ἐδε ᾿πεαττινε Οτδηίαὶ, 1 18 ἃ ἔσειε βουτγοε οὗ 
ςοηΐιδίοη ἴο {πὸ ἱορίοαὶ Οοοάεηαὶ. Τὸ οὈνίουβ βοϊαίοη οὗ {6 

ἀἸθῆουγ 18 ἴο Ὀὲ ἔοιπάᾶ 1 σγβίεμαδεις οἰαβϑιβδοδίίου. ΤᾺ ποσί 

τγ88 Ῥορη ὈΥ {πὸ Οτεεκ ἰγαπβίδίογβ οὗ ἐπε Οἱ Τεβίαπιεπί, ἴο 
ὙΒοπι 18 Ομ ἄπε {πὸ Δρρσγοχιπιδίοϊυ Ἰορὶςαὶ δγγαηρεοηὶ οὗ 

1μ6 ὈῬοΟΚΒ ἴθ ἐπε ΕΠΡΊ58. Β10]6. ὙἘε σομἤιβίομ τ Ὁς 5.11} ἔτ- 

ἐμοῦ οεἰτππδιεα ὈΥ στουρίηρ ἰορεῖβεσ ποβὲ τυσιηρβ ΒΟ ἢ μανε 
ἐπε 8816 βῬἜΈΠΕΓΑΙ ἐμοπιε, αἰπὶ, απα ᾿τΟΓαΤΎ ἴογαι, απ μοι ὈΥ το- 

δτταηρίηρ ὑποηὶ τὲ Ίη Ἔα Β ῥτοῸρ ἱπ πε ἀρργοχίσηδίςα ογᾶεσ ἴἢ 

ὙΠ ἢ 86 πεγὲ τυυτιτίςξῃ. 

ἍΠπετε ἐβοζὸ αγὸ ἀἰβεγοηΐ νοσβίουβ οὗ {86 86.116 

Ἄναι ̓μιλ μηρόν παιγαίνε Οὐ ἤοσο ἔνγο ΟΥ ᾿ΟΓΟ παν δε οΟτ- 

οἱ [ἐ6 ογι ξίβαι δἰηρᾷ ἰορείμοι--6 8 18 οἴϊεμ {με οδβϑὲ ἱπ {πε δσϑί 

ρα τ Ἐψεῖνε ὈοΟΪκ5 οὗ με ΟἹά Τοβεαταθηϊ--ἰὶ 18 τη ροτ- 

ἐαπὲ ἐμαὶ {πε οτἱρίῃμ!γ ἀϊβείηςς τοσβίοῃβ θὲ ῥσγιηἰεά βἰἄς ὉΥ 51άε, 



ΤΗῊΕ δΙΟΡΕΝΤ' 85 ΟΣΡ ΤΕδΙΑΜΕΝΤ 

8.8 1ῃ ἃ ΒΑΤΤΊΟΩΥ, ἐμεαῖ ἘΠΕΥ τῇδῪ Ὀὲ βιπαϊεά οοπιρασδε νεῖν απ 48 
᾿Ἰπδερεπάεηξ ΠΠτεγάγυ απιῖ8. 

ΤΒε {μιγά εβϑϑοπίαϊὶ 15 ἃ οἶεασ, υἱντ, αἱρηϊδοά 

ἰγδηϑίδίοι, νυ 10} τν1}} τεργεβεηΐς πο πιογεῖγ {ΠῈ 
νοτάβ Ὀυΐ αἷδο ἐπε ἰἄδβαβ, ὑπὸ ϑριγιί, απ ἐδε 

Ὀεδυΐν οὗ {με οτιρίηδὶ, δπα νβὶο 111 ρα {πὲ τεδάεσσ, πσπδο- 
αυδιηοά τ Ηεῦτενν, ἴπ ροββεβϑίοη οὗ ἐδε ἰαΐεβϑὲ σοπίσι ἘἸΟΏ 5 

οὗ ΡΒΙ]οΙοΡΎ, ἐχερεβὶβ, απᾶ ἐβεοίορυ. 

(8) Α ἰειείά, ὁχΧ- 

δεῖ ἐγδιβδίαίίϊοῦ. 

ΤΕς Του 18 ἃ οἶεαγ ᾿ξ Ύ Δ} 8]1γ518, Υ ΒΊΟΒ τν}}]} 

παῖζε 1ἰ ΡΟΒΒ10Ϊο γε δα το ἔγαος ἐμεϊοριοαὶ ἐπουρμὲ 

οὗ ἃ βίουυ, ἰανν, βεσηοῦ, οὕ ροεπι, δπά ἴο ποίε {με 

τοϊαίλοι οὗ ἐπε ἀϊβεγεπὶ ραγίβ ἴο βδοῖβ οἵβεσ δπά ἰο {δε ᾿υΒοΐς. 

(4) (Ιεαγ ΕΠ 6γ. 

δὲ αῃαοϊγαῖΐα. 

(δ) ΠΙαταπαίς ΕἾΔ ΠΥ οοποῖβε, ας] ποίε8 ἀτε ἀεπιδηάεά, τυ 
[αἰγοδωςεοπθ δα τν1}} αἱ οὔσας ρτγεβεπὶ ἐπε πιβέοσιοαὶ Ὀδοκρτουπηᾶ 

λυ λυα δια {πὲ ογιεςαὶ, σεορύαρδίοαὶ, απᾶ ἀγομοοοϊοριοδὶ 
ἀδία γεαυιγεᾶ ἐο 1]απιπ δὲς τπ6 ΟὈϑοιγ 658 οὗ τῃ6 ἐοχέ, τυϊμουὶ 

αἀϊβίγδαοςπρ διϊεητίοη ἔστοσι 18 θεδαὶν δηᾶ ἐβουρΒέ. 

Αἰπια δπά ρᾷῃ [{|48ὲ ἔγε δ βοϊαίε ἊἽββεηί18 ἐμε ϑέπαεπέθ᾽ Ὁ] 
οἱ {π0 5ἰυάφηι 5 7ΤΟΘΈ ΠΟ] Αἷτβ ἰὼ ΒΌΡΡΙΥ 1π {86 11|ε8ὲ πιεαϑαγε 

ΟΙ4 Τερίαπιεπ. κηά 1 {δὲ τιοβὲ ἀΐγεςε απᾶ ἀβαθ]ο ἴοσα. Τῆς δεη- 

ΟΥΑΙ ὈΪδῃ 15 απίαὰς 1 118 Β᾽ ΠΡΟ ἐγ πα ἐσοηοιηυ οὗ βϑρᾶοθ. ΒΥ 

σοι ὈΙΠπρ ἃ ἰποϊ, ΘΟ ΠΟΙ ἐγαηϑιδίίοη, ἃ ἰορίοαὶ δηᾶ ςῃγοηο- 

Ιορὶςδὶ οἰ βϑιβοδίϊοῃ, δπᾶ ἃ οὐ ς 8] δπά 8 1 γα γῪ δη δ  γ815 οὗ {μῸ 

τοχὲ τυ Ὀσιεῖ ᾿ηἰτοάποίςίοη8 δηᾶ ποίς8 δὲ {δε ἴοοΐ οὗ ἐβεὲ ραρε, 
με γεδάοσ 15 δἰ οὔςα ρἷδοθά ἴῃ σοπηδηά οὗ ἐμε ῥσγεαςίςα] τεϑ} 18 
οὗ τηοάογη Ὀ1Ό]1.41 τεβεασγοῖ, δῶν οὗ τυ ΒΓ ἢ ἀγὸ οἴμογυνίβα Ἰουπά 

ΟὨΪΥ ἴῃ οὐ ογβοῖηθ ἰθοβηΐοαὶ τυοσγίκβ, ᾿πίςθ]ΠρῚ0]6ς Οὐἷγ ἰο {δε 
ΒΡΕΘοΙΔ1151. 

ΤΠΕ 886ης6, σἀτεῆι] βοβοίασϑαιρ δηά {δε στευεγεαΐ 
ςοπδίγιυςι γε βδρίτγὶϊ οὗ {πὸ δαΐμοσ ἄγὲ δἰγεδανυ 

Κποννῃ ἴο ἃ ν146 οἴτοῖς οὗ Β:ΌΪε βία ἀεί β {Πγοιρἢ 815 ΗΠ ἰδέογγ οὗ 

ἐδε Ηεδτονν Ῥεορΐε απὰ ᾿18 σοϊωσιεβ ἴῃ ἰῃς εσδαρεβ οὗ ἐῖὸ 166. 
ΤΕ ρῥγεβεπ ἐχίεηβίνε Ἰυ σκ 15 ἐμε γεβαϊὶ οὗ γεατβ οὗ ρτερασγδαίζομ, 

τι ΒΟ ἢ με 885 αἶδο Ῥθθῃ αρΐδ ἐο ρσοδὲ Ὀγ ἐμὲ βοπογοιιβ βϑυρρεϑ- 

[1018 δᾶ ογς15π|5 οὗ ἃ ἰασρὲ παπῖροσ οὗ ὈΓΌ]1οα] βοβοΐασβ δπά 

"6 οεἰχία. 
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Ῥταςιςδὶ ἐδαοβεσβ. ΤῈ οἷς μα8 Ῥεεὰ ρῥγεραζεά ἴο τπιεεΐ ποῖ 

ἐποοσεῖῖςδὶ Ὀπὲ ῥγαςῖῖοαὶ ποεάβ δηᾶ μ68 Ὀεεὰ ἰεϑιεα δὲ βαοᾷ ροϊαὶ 

ἴῃ ὈΠΙνΟΥΒΙΥ απα Β10]ε ο145568. 

Τῆς σποτκ εὐ θροῦϊεβ {με ροβιεῖνγε οοπςο 81 008 οὗ 
Ἐ8ε πιϑῦν μυπάτγεαδβ οὗ εαγησϑὲ οσ  Ες 84] βοΐ σϑ, 

πὸ μᾶνα ἀυτίηρ {πὲ ραδὲ ἔννο Ἴοεπΐαγιεϑ Ὀθεῃ 

ρταρρίηρ ἱ ἐμὲ ἱπετιοαῖα ΡσΟΌ]6πι8 οὗ ἐμε ΟἹ Τεβέδιηεης. Εὸτ 

ἐμο ἄγβὲ εἴπιε ἴῃ 118 Βἰϑίοσγυ {με νασζίουβ γεγο 5 οὗ 118 πῖοσγε ἱπ|- 

ροτίδπὲ βίοσίεβ δῃὰ μἰβίοσίςδὶ γεοοσγβ ᾶτὰ ρεϊπίοα ἐπγουρβουξ 1 

ΡΑγ8}16] οοἱαπηπβ 80 {πδὲ μῈγ σαπ ΤῈ τοϑα]ν βιιπα)εα ἴπ ΔΡΡσοχὶί- 

ταδίεϊυ ἐμεῖς οὐἹρίηδὶ ἔοσα. [ἢ {με ᾿πίγοάπςίοιβ ἀπά ἑοοί-ποΐεβ 

τμο ὈΣΌΙς ΑΙ ἀδία ρου ἩυΒῖςο ἢ μεδε σεβϑα 18 ασὸ Ραβεά ἀγα σορΈΠΕΪΥ 

Ρτεβοηίεά 80 ἐμαὶ {πε οσγάϊπασυ ΒΙ0]6 τοδάοσ οδη τοϑ ΠΥ ἀπάες- 

βίδηά απὰ οϑἰϊπιαῖὶε ἐδβεὶγ βιρηϊδοαηςε. πεσε ἐπε ροβιίοηβ δ Ια 
οϑι δ ἢ Πϑμοα {πὰ δςὶ 15 ἱπάιοαιοα, δηα τυογὸ ἐθοσγο 15 5.11} πη ςοῖ- 

ἐδὶ ΠΥ 1}18 18 αἶ8ο ἔγαηκὶγν βιαιεά. ΠΕ αἱ {Ἰπ|6ὲ8 ἐμβε δαΐβοτ᾽ 8 
ςομοϊβίουβ αἰδον ἴστοῦι ἴμοβὲ οὗ {μῸ τηδ]οσιυ οὗ βεδοΐαγβ {πὸ 
ΤΟΆΒΟΠΒ ἴοσ {δε ἀεραζγίατσε ἀσὰ ἔα ΠῪ οαἰ]πποά, 

"6 ροϊηΐ οἵ νἱον 

δά πιοῖδοά. 

Το {δε οζάϊπατυ οοπβοσνυδίνε ὈΙΌ]1ςα] βεσάεηί, 

Ὅ80 τεϊεςῖβ οσ συἱετνβ τ δἰαγηι {Π6 σΥ 1.4] ροϑι- 

τίοπβ οὗ τιοάεγῃ ΟἹ Τεβίδπιεης ἰεδοθεσβ, δ οΡ- 

Ρογέπητν ἰ8 οἤεγεά, ἔογ ἐπε γϑβὲ {πι6, οὗ δβοογίδιπιηρ 1.8ὲ τυβδὶ 

1πο86 ροβὲϊίοιβ ατεὲ δῃὰ {δε Ἵβιεῖ τεδβοῦβ ἱβεγείοσ. ΤῸ τϑην 1ἰ 
111 ὈΣὲ ἃ σεηυΐης τε]οῦ το δηά {παι (δος ἰοαπάδαϊτοηϑ οὗ (Βσειβϑέϊδη 
ἔαϊτῃ, ἰπϑίοδα οἵ Ὀείῃρ ἀεβίγογεά, δὲ βϑίπρὶν Ὀεὶηρ δ: οὐ ἃ 

ἄεερεσ δπᾶ Ὀσοδάοσ μ:βίοσιςδὶ 8515, αηα ἐπὶ {με πεντεσ τηει βοάβ8 

οὗ ἱπἑογρτείαίιου ἀσγὲ βυρσγεπιεῖν Βεῖρῆιϊ ἴῃ ραϊηῖηρ ἃ στο Κπου]- 

εἄρε οἵ ἐμε εἴεγῃδὶ πιθβϑαρεβ οὗ ἰδς ΒΙΡΪε. Τὸ {δε τα ρι αν ̓ ποτϑβδ5- 
ἴῃ Ὀοάν οὗ ργορτεββίνε Β:0͵6 τοϑάεγβ, νῆο δοοερέ {με ῥγίπορ 68 
δηᾶ ἴῃ ρόπογαὶ ἀρρτγεοδίε ἐμὲ ῥσγδςίοαὶ σαῖπε οὗ ογτεςα] ὈΣΌ]ςΑ] 

ΤΕΒΟΔΙΌΒ, {818 οἶεαγ, ἀδδηϊίς ρῥγεβεηϊαίοῃ οὗ 118 τῆοτε τπηροτγίδηϊς 
ἔτυτῖβ οδπηοὲ [41] ἴο ὈῈ πιοϑὲ ννεΐσοπιθ. [Ιἐ ἔσο 5Π65 ἰο {πὸ 818- 
ἰοτίδη ἐμὲ ἀαία ἔοσ ἔπε δαβϑὺ τεσοηϑδίσγυςίοη οὗ Ὀ10]1ς 4] ΗἸβέοσυ, 
ἴο ἐξα τετατυ βιυάδεηξ {πε 8518 ἴοσ ἃ πενν υπἀογϑίδπαιηρ δηά 
ἀρρτεοϊδίίου οὗ ἴπε υυοπάεγίαϊ ᾿τεγαίΐιγε οὗ ἐμε ΟἹά Τεβιαπιςεηΐ, 
δῃάᾶ ἴο δε ραβίοσ, {πε ϑυπάδυ-βοβοοῖ ἰεδοδεσ, ἐμὲ ραγεπὲ, δηά 

{δ τπᾶινίἄπα] τεδάοσ ροβιζινε γε] ριουβ δεῖβ πᾶ ἐθϑοβιηρβ, ἘΒ 6 

[16 ρεδοείϊεδῖ 
ναῖτθ. 
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τυδηΐ οὗ ψ ΕἸΟΐ 15 θεηρ 5  ΓΟΠΡΙΥ ἔε] 1π {818 ρὲ, με ἀεδίσαςεϊνε 
σομο 51: 0Π8 ΔΥῸ 0} τη ενὐιάεηςο. Αῦονυς 411] {πε ϑέμαεμε᾽, 5 ΟἹ 
Τεβίδιποπέ Ὀγεβεηΐβ ἔβοβε ἰουπηάαίοηβ--ἰαϊα Ῥάτε ἐβγουρῃ τμ6 

ππτσηρ ΙΑ Ροτβ οὗ ρεπεσγαίοηβ οὗ (τι ϑίδη βομο ασβ δηα Ὅν {86 
δια] ἀρρ]οδέϊοι οὗ βοϊεητιᾶς τποὶ ποᾶ--ρου ΒΟ. ΟἹά Τεβίδ- 
τιθηΐ ᾿πίεγργείδίιου δπα ἀοςίγιπε ρσόπι8ε τη {πε ἥσίατε ἴο τοβί. 

Νο εβοτί οἵ ἐχρεῆβε 85 Ὀδδη: βραζεᾶ ἴο πηδῖκε {818 σνοσῖ ἃ οοτ- 

Ρἰεΐῖε τϑησδὶ ἴον οἰαββισοοῖι βίαν, ἴοσ γεδαϊηρ, ἀπά ἴον γείεγεηςα. 

Εδο} νοϊμππιε 18 σοτρίεϊε τη 1[561{ εὐ οάγιῃρ 411 {πε οορῃαΐε ΟἹά 

Τεβίδιιοης δηᾶ Δροογυρδαὶ ᾿πτεγαΐασε τῇ 118 ρίνεη δε]. ἃ ἀείδιεθα 

ἐδῦ]ε οὗ ςοπίεπίδβ, ᾿πἄοχ, ραρε-δεδάιπρβ, δηα οσοββ- τείογεποθβ ἔ861]- 

ταῖς 118 156 Ὁ ὈΓΙΠΙΔΙῪ 85 νΜγ»Ὲ2]}1] 45 δάἀναποεᾶ στεδάργβ. 

Εδοῖ νοΐππιε 15 αἷϑο δι᾿ ὴγῚ ἐαυ!ρρεάᾶ τὰ ἘπογουΡΪΥ πιοάεγῃ 

τορορύδρῆιςα) ἀπά π:ϑίοσις δὶ 1805, νν ΙΓ ἢ ἄγε ᾿πιγοάυςεα 1η σοη- 
πεοίίοι τ τῃς Ἰογαΐατε οὗ εαοῖ ρεσιοᾶ. (οπιραγαίϊνε οσοῦο- 

Ἰορίῖςαὶ ομβαγίβ τιδῖε 18 ροβϑίθῖε ἕο ἔγδος γεϑαἶν πὸ σσοντδ δπὰ 

ΔΡΡγοχσιπιδίε ἄδίεβ οἵ ἐπε Οἱά Τεβίδπιεπε δηα δροςγυρῇδὶ τὐτιῖ- 
1π55 1η Ἑςοπηθδοίίου ἢ {86 ἐνεηΐβ δηα πιουεπιθηΐβ τυ μῖοἢ ἀείζοτ- 
τε ἐπεὶς ἴοσηιὶ δηῃα ὙὙΠΙΟΒ ἴῃ ἕυστα ἘΠΕΥ τεοοσά. Ταῦ ]685 οὗ 
ψερ ἢ δηᾶ τπθαϑυγεβ 8η4 οατοία ΠΥ 8εἰεοιεα δπᾶ ἀεξα!ῖεα Ὀ10]:- 
ΟΡΤΆΡὮἢΙ68, ᾿Ἰπἰσγοδαςεά τη ςοηπεοίίοη ΙΓ Ἔϑοῖ Ἔρος, Βα ρρὶν Ὀοίἢ 
εἰειηεη ΙῪ ἀπά δἀναποεά βἰσάεηβ ΣΤ ἃ σοπιρίείε εαπρτπεπὲ 
ἴοσ ἱπτε! πΠρεπὶ γοδάϊηρ δηά ἔγασ αι] βεπάγ. 

ΤΟΓΠ15 οἵ ϑι:Ρϑογ ρίοἢ 

ΘΙΝΟΙΕῈ ΥΟΙΓΌΜΕΒ. Τᾶὲε ρα 5 ἤ 5 νν1}} ΒΌΡΡΙΥ ΔῊΥ 5ϊ:ηρ]ς νο]- 
τπ|ι6 οὗ {δὲ 5665 ίογ φ2.75 πεί (ροβίαψε δά ἀϊι]ο ἢ 8]). 

ΔΌΥΑΝΟἝΟΕ ΒΘυΒΘΟΕΙΡΤΙΟΝΘ. Α5 δὴ :᾿παἀποεηεηξ ἰο δἄνδηςς 
ΒΌΡΒΟΣΙ ΕΓΒ, {πὸ ρα ΒΠΈγβ νν1}} δοσερὶ βυρβοσιρίίουβ ἔοτ {πε 

σομρίείϊε βεὲ οὗ δϑὶχ νοΐϊσπιεβ ίοσγ 813.50, ραγυδῦϊε ἴῃ 1η5ὲ4]- 
τηθηΐβ οἱ ἐπε ρου] 1]οατιοη οὗ ἐδοἢ σνοϊαπιε. 

ΘΕΙΙΥΕΕΥ. Ἐς νοϊαπιε 111] θὲ βεπὲ ἰο βΒι ὈΒο σε β 88 ΒΟῸΙ 88 
ΡΌΡΙἰϑδεά. Βοοΐκβ νυν 1] θὲ βοΐ ὈΥ π|81] ΟΓΥ ἜΕχργεββ 88 γεαιδβίεα. 

ΓΟΗΑΝΙ ΕΘ ΒΟΝΙΒΝΕΝ᾽ 5 50Ν8 

ΕἸπἢ Ανεδηυς αἱ 48ιῃ ϑίγεειϊ ΝΕ ΥΟΚΚ 
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